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Hivatal részéről:

dr. Bácskai János polgármester,
dr. Szabó József Zoltán jegyző,
Zombory Miklós alpolgármester,
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző,
Szűcs Balázs főépítész,
dr. Bánfi Réka irodavezető,
Nyeste-Szabó Marianna irodavezető,
Madár Éva mb. irodavezető,
Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes,
Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa,
Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs,
Koór Henrietta csoportvezető,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.

Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Tóth László – IX. kerületi
Rendőrkapitányság, Martos Dániel – FEV IX. Zrt. igazgató-helyettese, Intzoglu István képviselő, Balázs Ádám.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015.
február 18-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 11 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e
kérdés, észrevétel?
Hidasi Gábor: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Görgényi Máté: Javaslom, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi pontként a 45/2015. sz. –
”Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadásra és alapító okiratának módosítására” című –
előterjesztést. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 12/2015. (II.18.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására
210/2014., 210/3/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2003. (IV.4.) önkormányzati rendeletének módosítására
43/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén közterületek
azon részének kijelölésére, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül
30/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára
34/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak
elfogadására
25/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Vágóhíd utca és környéke KSZT módosítás
Sz-64/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
9./ A Lónyay u. 25. sz. társasház „Zöld Udvar Pályázat 2014” kivitelezése
Sz-65/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
10./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Sz-68/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
11./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-69/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
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12./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-42-43/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ Közterület használati díjelengedés iránti kérelem
Sz-44/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-39/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-41/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadásra és alapító okiratának módosítására
45/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Hidasi Gábor: A Határ úton egyre rosszabb állapotok alakulnak ki. Tudom, hogy a legutóbbi információnk az,
hogy ez 2015. áprilisra megoldódik, de addig még két hónap van, és sok lakó panaszkodik.
A Középső-Ferencvárosban lévő üres telkeknél sok helyen eltűnt a kerítés, például a Márton utcánál egy
fémkerítés, a Sobieski János utcában egy fakerítés. Kérem a Hivatalt, hogy tegyenek valamit, hiszen 1-2 hét alatt
már szemétkupacok gyűltek a telkeken össze. Szólítsák fel a tulajdonosokat, hogy állítsák helyre a kerítéseket,
hogy ne szeméttelepként funkcionáljanak tovább.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II.
forduló)
5/3-7/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Nagy tisztelettel üdvözlöm Polgármester urat, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Hidasi Gábor: A Ferencvárosi Közterület-felügyelet támogatása egyre jobban nő, viszont a bírság bevételek
csökkennek. Hogyan áll ez összhangban?
A közterület foglalási díj 2014. évben 115 millió forint volt, 2015. évben 100 millió forintra van beállítva. Ez csak a
Határ úti pavilonok miatt van, mivel már nem fognak fizetni közterület foglalási díjat? 15 millió forint elég nagy
összeg ehhez. A későbbiekben fogunk tárgyalni a Ráday utcáról, ahol látható, hogy elég magas bevételek
vannak. A Ráday utca és a Tompa utca a 100 millió forintos bevételnek milyen százalékát teszi ki?
Baranyi Krisztina: Kérem a bizottságot, hogy támogassa a módosító javaslatomat. Ha nem támogatják, akkor
milyen indokaik vannak arra, hogy az önkormányzat gazdasági társaságainak működését ne vizsgáljuk felül? Évi
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több száz millió forintot lehetne megtakarítani, és más olyan célokra fordítani, ami mindenkinek „szívügye”.
Tudnám sorolni minden párt képviselője részéről, hogy kinek mire kellene pénz, ki mit látna szívesen
Ferencvárosban. Jó lenne, ha ez a Képviselő-testület pártállástól függetlenül – az én „naív” elképzeléseim szerint
– egy irányba húzna a kerület érdekében, és nem adókivetésekkel próbálna pénzt előteremteni, hanem jó gazda
módjára az első körben a saját működését tekintené át. Egyetértenek Képviselőtársaim ezzel?
Nyeste-Szabó Marianna: A Ferencvárosi Közterület-felügyelet kiadása és bevétele már az első fordulóban is
össze lett hasonlítva, és akkor is elhangzott, hogy nem lehet összehasonlítani a beszedett bírságokat a
kiadással, hiszen számos olyan kiadása van a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek, amivel szemben nem áll
bevétel. Az előirányzat azért növekedett, mert tavaly létszámbővítés volt, 77 főre emelkedett a létszám, és ennek
az éves kihatását kellett figyelembe venni. A kiadások között szerepel az őrzés, a térfigyelőkamerák
működtetése, amivel szemben nem lehet bevételt állítani, tehát összehasonlíthatatlan. Mint költségvetési szerv
nem nyereségorientált, és azért működik így, mert ez a leggazdaságosabb.
A közterület foglalási díj azért csökkent, mert a 2013. és 2014. évben sem teljesült a 115 millió forintos
előirányzat, a 2014-es költségvetés módosítás tartalmazza, hogy csökkentettük az előirányzatot. Körülbelül 96
millió forint volt 2014. évben a teljesítés, és nem akartunk irreális bevételt tervezni, látva a csökkenő tendenciát.
A Ráday utca és Tompa utca arányát jelenleg nem tudjuk, de holnapra ki tudjuk gyűjteni, hogy a 100 millió
forinton belül milyen arányt képvisel.
Kulpinszky Eleonóra a bizottság tagja kiment az ülésteremből.
Rimovszki Tamás: Valóban az őrzési költségek nőttek meg nagy számban, ami annak is köszönhető, hogy lejárt
a szerződésünk az előző céggel. A Kormányrendeletben felállítottak az őrzési díjak minimál értékét, ami 1925
forint/óra. Eddig 674 forint/óra összegért őriztettünk, most háromszorosára emelték. Előtte már hallottuk a hírét,
ezért elindítottunk 2014. októberben egy közbeszerzést, ahol 1250 forint/óra összeg nyert, ami így is a duplája az
eddigieknek, ezért nőtt meg az őrzési költség 36 millió forintról 61 millió forintra.
A létszámnövekedésre azért volt szükség, mivel már 71 darab kamera „pásztázza” Ferencvárost, és még év
végéig 29 darab várható. Ebben a költségvetésben a kiadási oldalon nem szerepel még az ehhez szükséges
létszámemelés, mert az valószínűleg áthúzódik jövőre. Nagyon örülnénk, ha novemberig megvalósulna, de még
a közbeszerzést sem írtuk ki. Tényleges bevételt nem hoz a térfigyelőrendszer üzemeltetése, hiszen már 2013.
december 31. óta nem lehet kamerákon keresztül bírságot kiróni.
dr. Bácskai János: Hidasi képviselő úrnak válaszolva, az elmondottak bemutatják, hogy minden várakozás, és
ítélkezés ellenére a Ferencvárosi Közterület-felügyelet sem „termelő ágazat”, hasonlóan a parkolási rendszerhez.
A Ferencvárosi Közterület-felügyeletet azért működteti az önkormányzat, hogy a helyi rendhez, a polgárok
szubjektív biztonságérzetéhez úgy járuljon hozzá, hogy őket nem bírságolja feleslegesen. A szolgáltatás –
reméljük, ezt sokan annak érzik – nagyon komoly és harmonikus együttműködésben a rendőrséggel, illetve a
polgárőrséggel, azt a célt szolgálja, hogy az itt élők komfortérzetét fokozza, és a lehetőségekhez mérten
csökkentse a szabálysértések, és a bűncselekmények számát a kamerarendszer bővítéssel, a rendőrség
közterületi jelenlétével. Ebben a bírság csak egy olyan eszköz, amit nem szívesen használunk. A vezetők felé
van egy olyan kérésem, hogy a törvények adta lehetőségeken belül néhány alkalommal csak figyelmeztetés
legyen a polgárok felé, ne pedig kirótt bírság. Ez persze érvényes a közterület foglalásra is, hiszen a rendeletben
az szerepel, hogy a büntetés vagy ötszörös legyen, vagy semmi, és ez biztosan nem jó így. A rádiót sem
maximális hangerőn hallgatjuk, vagy nem hallgatjuk, hanem van egy „potméter”, amit lehet csavargatni.
Szerintem a bírságolásnál, büntetésnél is be kell vezetni a „potméterezés” lehetőségét, hogy a bizottságnak vagy
Képviselő-testületnek legyen lehetősége 1.,2.,3.,4. fokozatú büntetést kiszabni. Változtatni kell a rendeleten,
hiszen egyik sem „kőbe vésett”, ha nem felel meg a társadalmi elvárásoknak, akkor azért vagyunk itt, hogy
változtassunk rajta. Egészségtelen és rossz szemlélet lenne, ha városrészek között bármilyen különbségtétel
lenne, hiszen nincs Belső-Ferencvárosi, és lakótelepi polgár, hanem ferencvárosiak vannak, akik otthon
szeretnék érezni magukat a kerületben. Ha ilyet észlelnek, akkor sürgősen jelezzék, hogy minél gyorsabban
tudjunk cselekedni, hiszen a „diszkriminációnál” aligha van nagyobb „vétek”, talán csak a méltóság megsértése.
Baranyi Krisztina felvetéseire válaszolva, a határozati javaslatai közül 3 darab a FER-PARK Kft-vel, 3 darab a
FEV IX. Zrt-vel, 1 darab a FESZOFE Kft-vel, és egy sem a FESZ Kft-vel. A FER-PARK Kft-vel kapcsolatos
javaslatai – lehetséges, hogy megfontolások és érdemi gondolkozás van mögötte – elég drasztikusak, 2015.
május 1-jei határidőt ad. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság napirendjére vette a Belső ellenőrzés által
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megállapítottakról szóló tájékoztatót. Ha részt vesz a délutáni vitában, vagy a jegyzőkönyvet elolvassa, akkor
lehetséges, hogy a három határozati javaslata okafogyottá válik. A FEV IX. Zrt-vel kapcsolatban volt egy
remélhetőleg csak félreérthető, de nem valós állítása, hogy ők lennének, akik nem egy irányba húznak valakikkel.
Nem tudom értelmezni ezt a mondatát. Kire gondolt?
Kulpinszky Eleonóra a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
Baranyi Krisztina: A Képviselő-testület tagjaira gondoltam.
dr. Bácskai János: Ezt a magam nevében kikérem, de nem hiszem, hogy lenne ilyen, hiszen együtt tettünk
esküt, és az kötelez minket, hogy Ferencvárosért mi mindent fogunk tenni. A FEV IX. Zrt. gazdálkodása is
teljesen átlátható, van egy Felügyelőbizottsága, a munkában részt lehet venni, a jegyzőkönyvek elérhetőek. Ez
olyan, mint az Olimpiai mozgalom jelszava: „Messzebbre, magasabbra és gyorsabban!”, de konkrétumok nélkül
nehéz vitát nyitni. Az a megfogalmazás, hogy vegyünk el bizonyos pénzösszeget, legyen olcsóbb valamennyivel,
nem képez számomra vitaalapot.
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a kft által átvett önkormányzati feladatokkal való 2014. gazdálkodást mutassa be, és készítsen javaslatot
egy érdemi költségcsökkentés elérésének lehetőségeiről.” – ez nekem túl általános. Egyébként ezt a cég
mindenkori évközi beszámolója tartalmazza, és ha a Képviselő-testület elé kerül, akkor foglalkozunk ezzel,
amennyiben érdemi javaslatok, észrevételek hangoznak el, mint ahogyan a költségvetésnél is.
A másik módosító indítványban is szerepel egy kitétel, bár nem szeretném azt mondani, hogy az előterjesztő
nem szereti a sportot, vagy utálja a „Fradit”, de azzal nem tudok mit kezdeni, hogy 50 millió forint helyett 25 millió
forinttal támogassuk a Ferencvárosi Torna Clubot.
Baranyi Krisztina: A konkrétumokat hiányolja Polgármester úr, de talán nem olvasta el végig az
előterjesztésemet? A FESZOFE Kft-vel kapcsolatban konkrét felvetések vannak azzal kapcsolatban, hogy hol
lehet racionalizálni a működését. A dátumok csak „marginális” problémák, azt kell eldönteni, hogy akarunk-e
ezzel valamit kezdeni, vagy nem. Az, hogy mikor akarunk hozzákezdeni, vagy mikor mondjuk fel a szerződést,
egy másodlagos kérdés. Ha eldöntjük, hogy szeretnénk-e a házunk táján körülnézni, akkor mindent meg lehet
oldani, de ha nem akarjuk, akkor nem fogunk sem májusi, sem decemberi felbontással semmit kezdeni. Nem a
cégek átlátható működését kértem számon, hanem például a FESZOFE Kft. 100 millió forintot fizet külső
cégeknek olyan munkák elvégzéséért, amit saját maga, a saját embereivel, a saját eszközeivel, a tevékenységi
körével el tud végezni. A FEV IX. Zrt-nél „konkretizálni” kellene, hogy pontosan hol lehet megtakarítani, ezért
kértem, hogy vizsgáljuk meg, üljünk össze akár eseti bizottsággal, akár a cég számoljon be, mert nem igaz, hogy
több százmillió forintos működési költségből nem lehet pénzt megtakarítani. Nyilván, amit a határozati
javaslatomban leírtam, az az én számom, az én elképzelésem, de várom, hogy a cég mennyit tudna
megtakarítani.
Polgármester úr azt említette, hogy sem a Ferencvárosi Közterület-felügyelet, sem a Parkolási Kft. nem
jövedelemtermelő cég. A bírságolással kapcsolatban egyetértek, de a világon mindenhol jövedelemtermelő cég a
parkolási cég. Annak idején azért vonták magukhoz a kerületek a parkolási tevékenységet, hogy az ott
keletkezett jövedelem az itteni polgárok javát szolgálja. Jelentős költséget lehetne azzal megtakarítani, hiszen
500 millió forintot fizetünk ki a FER-PARK Kft-nek egy szerződésre, aminek sok pontja homályos és átláthatatlan.
Utalok arra, hogy a mobilparkolásért – ami a bevételek több mint 50%-át jelenti – még mindig a régi szerződés
szerint fizetünk, pedig a FER-PARK Kft. jogszabályváltozás következtében már nem a régi szolgáltatóval van
szerződésben, hanem a nemzeti mobilszolgáltatóval, akinek az árai 50%-kal alacsonyabbak, mint az előzőé.
Ezek a szerződések módosításra szorulnának, amit máshogy nem lehet megoldani, csak ha felmondjuk a
szerződést. Erre volt szándék, hiszen az előző ciklusban a FIDESZ-es képviselők jelentős százaléka szavazott
arra, hogy módosítsuk, bontsuk fel ezt a szerződést. Igaz, hogy azóta ezek a képviselők már nem tagjai a
Képviselő-testületnek, de szerintem az új képviselők is tudnák támogatni ezt a javaslatot. Kérem, hogy ezt ne
vegyék politikai támadásnak, mert nem ez vezet.
dr. Bácskai János: Nem szoktam olyan „inget felvenni, ami nem rám való”. Elhangzott, hogy nézzünk körül a
parkolás „háza táján”. Szerintem a Belső ellenőri vizsgálatnál jobb körüljárás nehezen elképzelhető, és ott is van
Felügyelőbizottság, emellett „háztűznézőbe” is el lehet menni. Javaslom, hogy ezeket a kérdéseket a délutáni
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén tegye fel, és olvassa el a tájékoztatót, ha még nem tette meg. Ismerjük
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a számokat, hogy mennyibe kerül a Ferencvárosi Parkolási Kft., a rendszer fenntartása. Ha ez nem lenne
jövedelemtermelő ágazat, akkor ez a szám kiadásként szerepelne a költségvetésben, de ez nem így van. A
parkolás jövedelemtermelő, csak Ferencváros parkolási övezet határán helyezkedik el. Ha a Thaly Kálmán utcáig
tartana a parkolási övezet, akkor nagyon sokat termelne, de sokkal tovább tart, és az a része veszteséges, ha a
kiadások-bevételek arányát nézzük, összességében még mindig nyereséggel zárunk. A Ferencvárostól kijjebb
elhelyezkedő kerületek már be sem vezetik a parkolást, mert olyan sokba kerülne, és nem hozna jövedelmet. A
József Attila-lakótelepen - ha megkapjuk a közeljövőben az engedélyt, hogy bevezessük a fizető parkolási
övezetet - sem órás rendszerrel fogjuk megtenni, mert belátható időn belül nem hozná be az árát. A bevételek és
kiadások különbségét nem kívánjuk növelni.
A FESZOFE Kft-vel kapcsolatos kérdéseit, hogy miért nem mi vágjuk a magas fákat, az ügyvezető igazgató
úrnak is fel lehet tenni. Megkérdeztem, és egy ilyen szerkezet beszerzése többe kerül, mint az a 100 millió forint,
amit gallyazásra költünk. Nem érdemes bizonyos eszközökön túl beruházni, mert többe kerül, mint amennyi
munkát ez a gép el tudna látni. Minden kérdésére meg van a válasz, de a bizottság időkeretét nem szeretném
túlterhelni. Ajánlom, hogy minden ilyen esetben az igazgatóknak tegye fel a konkrét kérdéseit, és ha utána is
vannak kétségei, akkor érdemes bizottság elé hozni.
Gyurákovics Andrea: A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. utolsó bemutatott mérlegbeszámolója nem
2011. évi, minden évben van beszámolója. Nem igaz, hogy jelentős veszteséget mutatott, hiszen én a
Felügyelőbizottság tagja voltam, és pontosan tudom, hogy miből áll. Javaslom, hogy mielőtt ilyesmit leír,
egyeztessen azzal, akivel megírta az előterjesztést, és ne írjon le valótlan dolgokat.
Görgényi Máté: Tekintettel arra, hogy megszólították, megadom Baranyi Krisztinának a szót, de amennyiben
plusz hozzáadott értéke a hozzászólásának az elhangzottakhoz képest nem lesz, akkor zárjuk rövidre a vitát.
Baranyi Krisztina: A plusz hozzáadott értéket szavazással döntjük el?
Gyurákovics Andrea képviselő asszonynak válaszolva, az előterjesztést egyedül készítettem, a költségvetési
soroknál vettem igénybe technikai segítséget.
Polgármester úrnak válaszolva, nem hoztam volna bizottság elé az előterjesztést, ha nem fektettem volna bele
jelentős munkát, hogy a dolgoknak utánanézzek. A lombvágó gépre vannak válaszaim, de nem tudom, hogy
akkor milyen „plénum” előtt lehet erről valódi vitát. Ha egy képviselő kérésére nem készítenek beszámolót a
gazdasági társaságok vezetői, akkor ez hogyan mozdulhat előre?
Görgényi Máté: Polgármester úr befogadja Pál Tibor és Baranyi Krisztina lépviselők módosító javaslatát?
dr. Bácskai János: Nem fogadom be, kérem, hogy a bizottság külön szavazzon a módosító javaslatokról.
Hidasi Gábor(ÜGYREND): Kérem, hogy a bizottság az 5/4/2015. sz. módosító javaslat első 8 pontjáról, és az
5/7/2015. sz. módosító javaslat határozati javaslatairól külön szavazzon.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk Hidasi Gábor ügyrendi javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 13/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az 5/4/2015. sz. –
”Módosító javaslat az 5/2015. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztés első 8 pontjáról, és az 5/7/2015. sz. –
”Módosító javaslat az 5/2015. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztés határozati javaslatairól külön szavaz.”
(4 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Hidasi Gábor(ÜGYREND): Nem ügyrendi lesz a hozzászólásom, de a Ferencvárosi Önkormányzat legnagyobb
rendeletéről beszélünk, és csak annyit kértem, hogy külön szavazzunk a pontokról. Ez ekkora „drámát” jelent
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képviselőtársaimnak? Semmi „ördögtől valót” nem kértem, de tudomásul vesszük, hogy így állnak ehhez a
munkához, sajnálom.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az 5/4/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 14/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 5/4/2015. sz. – ”Módosító javaslat az 5/2015. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(4 igen, 4 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az 5/7/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 15/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 5/7/2015. sz. – ”Módosító javaslat az 5/2015. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(2 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)
Hidasi Gábor a bizottság tagja nem szavazott.
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az 5/3/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 16/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 5/3/2015. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi
költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté(ÜGYREND): Kérem, hogy a bizottság 3. napirendi pontként tárgyalja a 45/2015. sz. – ”Javaslat a
Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadásra és alapító okiratának módosítására” című – előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 17/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 3. napirendi pontként
tárgyalja a 45/2015. sz. – ”Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadásra és alapító okiratának
módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 18.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)
29/2015., 29/2/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Előterjesztőt kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 29/2015. sz. előterjesztés egyfordulós
tárgyalásáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 18/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 29/2015. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi
költségvetés módosítása (I. fordulóban)” című – előterjesztés egy fordulóban történő tárgyalását.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 29/2015. sz. előterjesztésről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 19/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 29/2015. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi
költségvetés módosítása (I. fordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(6 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
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3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadásra és alapító okiratának módosítására
45/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Előterjesztőt kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Választási ciklus után mindig van értelme a Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosításának.
Az elmúlt 4 év tapasztalatai vannak a javaslatban, a Jegyző úrral egyeztetett új hivatali struktúra fejezné ki az új
munkarendet, új munkamegosztást, és szervezési stratégiát. Kérem, hogy támogassa a bizottság.
Hidasi Gábor: Bevallom, hogy tegnap este nem volt lehetőségem megnézni az előterjesztést. Kérem, hogy
valaki foglalja össze a változásokat a nagy terjedelemre való tekintettel.
dr. Szabó József Zoltán: Sok apróbb technikai pontosítást tartalmaz az előterjesztés, funkciókódok
módosításával együtt. Változott a szociális törvényben adódó változásokkal összefüggésben a segélyezési
rendszerünk, ezeknek a feladatoknak az átvezetése történt meg az SZMSZ-ben. A címnyilvántartással
összefüggésben kaptunk egy új feladatot, és ezzel összefüggésben a Közszolgáltatási Irodára biztosítani kell az
ehhez szükséges személyi, és tárgyi feltételeket. A nagyobb irodák közül kettőt – hogy jobban és könnyebben,
„funkcionális” működés szerint vezethető legyen -, a Szervezési Irodát és a Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési és Felújítási Irodát bontanánk két irodára. A Szervezési Irodát Szervezési és Informatikai
Irodára és Üzemeltetési Irodára, a Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Felújítási Irodát pedig
Városüzemeltetési és Felújítási Irodára és Vagyonkezelési Irodára. A státuszok ügyében, a megszűnő
feladatokra tekintettel a Humánszolgáltatási Irodánál két fővel lenne csökkenthető a létszám, ebből az egyik főből
funkcióváltoztatással civil kapcsolatok referense jönne létre, ezzel is hatékonyabbá tehetnénk a civilekkel való
folyamatos kapcsolattartás rendszerét. Tehát a Humánszolgáltatási Iroda létszáma 1 fővel csökkenne, míg a
Közszolgáltatási Iroda létszáma pedig 1 fővel nőne. Ezen kívül az állandó túlmunkavégzésre tekintettel egyes
irodákon tartalmaz az előterjesztés létszámbővítést, összesen 5 fővel javasoljuk a létszám emelését. A Pénzügyi
Iroda a leginkább érintett, a költségvetés, zárszámadás, és egyéb napi szintű feladatok mellett a sok számla
indokolja. Nem kell mondanom, hogy az Államháztartás szabályai milyen szintű adminisztrációs terhet ró az
önkormányzatra, a hétvégi és esti munkavégzés ezekben az időszakokban náluk gyakori, ami „periodikusan”
szinte egész évben jelentkezik. A kollégák kitartása megvan, de annak érdekében, hogy hosszútávon a
munkaterhek csökkenjenek, a Pénzügyi Irodán szükségesnek tartom a létszám emelését. Ugyanez igaz 1 illetve
2 státusz erejéig a Jogi és Pályázati Irodán, illetve a Polgármesteri és Jegyzői Kabineten belül. A Kabinet
feladatai nagyon összetettek, sokrétűek. Funkcionálisan új SZMSZ-ről beszélünk, mert jogtechnikailag rengeteg
az apró módosítás, de a feladatokban a többi szervezeti egységnél nincs változtatás, maximum egy-egy
mondatnál a fogalmazásbeli pontosítás érzékelhető a szövegen belül. Igyekszünk holnapra készíteni egy olyan
változatot, amiben a régi és új SZMSZ-t összehasonlítva egymás mellé tesszük, bár a kéthasábos változat elég
hosszú lesz, hiszen az előterjesztés is 84 oldalas. A Városüzemeltetési és Felújítási Irodán egy főkertészi
feladatkör is bevezetésre kerül, ami egy olyan lépés Ferencváros „zöldért való elkötelezettségében”, amely a
FESZOFE Kft-vel való kapcsolattartás, fakivágás egyéb vonatkozásában a munkát megkönnyebbítené,
hatékonyabbá tehetné. Plusz státuszt nem igényel, belső átcsoportosítással megoldható.
Hidasi Gábor: Már azt hittem, hogy Jegyző úr meg fog győzni, amikor a Pénzügyi Iroda plusz 2 főjét 20
mondatban kifejtette, de a másik hármat elintézte egy mondattal. Azt is meghallgattam volna, de most már
szavazzunk.
dr. Szabó József Zoltán: Azt tudjuk, hogy az elmúlt időszakban milyen jogszabályváltozások voltak, és milyen
szintű ennek az állandó nyomon követése. Szívesen elmondom a háttérrészleteit, hogy milyen szintű feladat
hárul a kollégáimra a Jogi és Pályázati Irodán belül. A Kabinettel kapcsolatban a 30 fős létszám magasnak tűnik,
de ebbe beletartozik a Polgármester, Alpolgármesterek, Jegyző és Aljegyzők státusza, bár a szervezeti ábrán
ezek külön jelennek meg. Itt található a Főépítészi Csoport, a Humánpolitikai Csoport, a Protokoll Csoport, a
Környezetvédelmi Csoport és a titkárság, szerintem átgondolható, hogy a Kabinetben, ami a hivatalon belül
gyakorlatilag operatív szervezeti egység kell, hogy legyen, a létszám és a feladat nem biztos, hogy egyenes
arányban áll egymással. A Ferencvárosi Közterület-felügyelet létszámáról már volt szó, hogy milyen szinten nőtt,
régen a gazdálkodási feladatait a hivatal látta el, ebből kifolyólag a humánpolitikával összefüggő adminisztratív
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munkát a hivatal végzi. A létszámnövekedésre tekintettel nyilvánvalóan a Humánpolitikai Csoporton belül 1 fővel
mindenképpen meg kell növelni. Az alapján tudtam Polgármester úrnak javaslatot tenni, amit házon belül,
hivatalon belül érzékelek.
Baranyi Krisztina: A Jogi és Pályázati Iroda esetében a létszámemelés a jogi- vagy a pályázati csoportra
vonatkozik?
dr. Szabó József Zoltán: A jogi csoportra vonatkozik, de mivel az iroda „komplexen” látja el a tevékenységet,
ezért a pályázati csoport munkájába is be fog kapcsolódni a személy, az ő munkájukat is segíti.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 45/2015. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 20/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 45/2015. sz. – ”Javaslat a Polgármesteri Hivatal új SZMSZ-ének elfogadásra és alapító okiratának
módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….)
önkormányzati rendeletének megalkotására
210/2014., 210/3/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kiosztásra került Kulpinszky Eleonóra képviselőasszony módosító javaslata 210/3/2014.
számmal. Kívánja-e kiegészíteni?
Kulpinszky Eleonóra: Igyekeztünk a hivatal segítségével a legjobb megoldást megalkotni.
dr. Bácskai János: Befogadom a módosító javaslatot. A rendeletalkotás egy folyamatot szeretne kifejezni,
Ferencváros múltja, jelene, jövője, és ha egy önkormányzat ad magára, akkor a megjelenés így néz ki. Kérem,
hogy támogassák a javaslatunkat.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 210/2014., 210/3/2014. sz. előterjesztések határozati javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 21/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 210/2014., 210/3/2014. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név
használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének megalkotására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
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5./ Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2003. (IV.4.) önkormányzati rendeletének módosítására
43/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Baranyi Krisztina a bizottság tagja elhagyta az üléstermet.
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem.
Hidasi Gábor: Ezt a rendeletet egy konkrét ügy miatt kell módosítani?
Szűcs Balázs: Ez a kedvezmény már régóta él a rendeletünkben, területi korlátozással, csak a rehabilitációs
területre lehetett igénybe venni. Az elmúlt időben több ingatlan befektető is jelezte a nehézségeit, hogy a bankok
a garázsrészre nem szívesen adnak hitelt, emiatt nem tudnak elkezdeni építkezni. Ha viszont megépülnek a
garázshelyek, az értékesítésük is nehézkes, ezért a kedvezmény kiterjesztésével ezek a beruházások
felgyorsíthatóak. A megfelelő rendeletekben szabályozott parkolóhelynek továbbra is biztosított a helye, de az
emelőgép beépítését nem kell használatbavételkor beépíteni.
Hidasi Gábor: Értem, de ki ellenőrzi, hogy az Alapító Okiratban szerepel-e? 30 év múlva is ki lehet helyezni az
emelőgépet vagy szabályozva van? Ezek szerint már volt ilyen engedély kiadva, ott ellenőrzésre került, hogy
kiépítették-e? Ki hagyja jóvá, hogy az adott épületben megtörténhessen a kiépítés?
Szűcs Balázs: A rendelet ezen részében változás nincsen, tehát továbbra is az építtető kötelessége az Alapító
Okiratba a kötelmet belefoglalni. Most azzal egészül ki a rendelet, hogy az „automatizmus” megszűnik, tehát
minden esetben képviselő-testületi döntés lenne szükséges, hogy egy ilyen megállapodás az önkormányzat és a
beruházó között megköttessen.
Jancsó Andrea Katalin: A BEDORI Investment Kft. projektjét ez mennyiben érinti?
Hidasi Gábor: Nem kaptam arra választ, hogy mennyi ideje van a társasháznak ezt kivitelezni? Értem, hogy
benne van az Alapító Okiratban, de konkrétan mikor történik meg a kiépítés? Azokban az esetekben, ahol az
engedélyt megadtuk, leellenőrizte-e valaki, hogy kiépítették-e az emelőgépet?
Szűcs Balázs: A belmagasság leellenőrzése a használatbavételkor megtörténik, illetve a terveken is
ellenőrizhetőek. A Csarnok téri beruházás esetében, és több esetben is érkezett ilyen jelzés, de hogy kívánnak-e
ezzel a kedvezménnyel élni, azt nem tudom. Ha tájékozódnak, akkor a Képviselő-testület erről dönthet majd.
Jancsó Andrea Katalin: A BEDORI Investment Kft. projektjénél problémás a dolog, mivel a Csarnok téren a
parkolás eleve nem megoldott. Bankban dolgozom, és a BEDORI Investment Kft. végrehajtás alatt áll a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal adatbázisa alapján, soha nem fog kapni banki kölcsönt, amíg a tartozását ki nem
egyenlítette. Ha viszont a Képviselő-testület megszavazza, akkor simán kikerüli az egészet. A
kötelezettségvállalásával mi lesz?
Szűcs Balázs: Az eddigi „automatizmus” megszűnik, ez szigorítást jelent sok szempontból, mivel képviselőtestületi döntés lesz szükséges ahhoz, hogy a kedvezmény igénybe vehető legyen.
Hidasi Gábor: Értem, hogy benne van az Alapító Okiratban, de van-e ebben valamilyen „passzus” arra
vonatkozóan, hogy mikor történjen meg a kiépítés? Ha csak annyi a kötelezettsége, hogy belevegye az Alapító
Okiratba, de 30 év múlva is megvalósíthatja, az nem lesz jó. Van a kiépítésre vonatkozólag valamilyen határidő?
Azokban az esetekben, ahol az engedélyt megadtuk, leellenőrizte-e valaki, hogy kiépítették-e az emelőgépet?
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Szűcs Balázs: A korábbi rendeletben is a szerkezeteknek csak a helyét kellett biztosítani, a belmagasságot. Az
emelőgép beszerelése nincsen határidőhöz kötve, amikor a társasháznak szüksége van plusz parkolóhelyekre,
akkor be tudja szerelni, a műszaki paraméterei alkalmassá teszik erre.
Hidasi Gábor: Akkor értem, hogy a háznak, és az építtetőnek miért jó, de az önkormányzatnak jó-e? Az
emelőszerkezetek nem véletlenül kerülnek be, mivel ahhoz a házhoz annyi parkolóhely lenne szükséges, így az
autók az utcán fognak parkolni. Miért jó ez az önkormányzatnak?
dr. Bácskai János: A rendeletalkotással a szigorítás felé haladunk, tehát amikor a Képviselő-testület elé kerül
egy konkrét kérés, akkor mi bármilyen kikötést – „parancsot” – megfogalmazhatunk. Ha a szerződésbe bekerül,
azt be kell tartani. Nagyon sok olyan szerződést örököltünk az előző ciklusokból, amelyekkel elég nehéz mit
kezdeni, ezt szeretnénk elkerülni a szigorításokkal, hogy egyértelmű helyzeteket teremtsünk. Ez egy kritikus
egyensúlyi állapot, hogy hogyan lehet a 6. éve tartó befektetési kedvet feltámasztani a kerületben. Minden egyes
esetben eldöntheti a Képviselő-testület, hogy mi a kerület érdeke, és sosem a befektető érdekeit fogjuk nézni. Ha
a kerület érdeke az lesz, hogy a befektető végre csináljon valamit, vagy ide jöjjön, akkor úgy fogunk dönteni, de
minden egyes esetben más kerül a szerződésbe, amit én nem tartok kifogásolhatónak.
Szűcs Balázs: Lehet, hogy Hidasi úr hozzászólását félreértettem az elején. Pont ez volt a probléma az előző
rendeletben, hogy Alapító Okiratba foglalja az építtető a szándékát, de nem volt „konkretizálva”, hogyan ellenőrzi
a hivatal. Az építéshatóság automatikusan kiadta ezt a lehetőséget, de nekik nincsen joguk nem építéshatósági
ügyeket ellenőrizni. Az önkormányzat és az építtető között kötendő megállapodásban lesz az ellenőrzés
szabályozva.
Hidasi Gábor: Kérek egy tájékoztatót a következő bizottsági ülésre, hogy mely házak esetében történt meg
eddig az engedélyeztetés.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 43/2015. sz. előterjesztés egyfordulós tárgyalásáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 22/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 43/2014. sz. – ”Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2003. (IV.4.) önkormányzati rendeletének
módosítására” című – előterjesztés egy fordulóban történő tárgyalását.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 43/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 23/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 43/2014. sz. – ”Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2003. (IV.4.) önkormányzati rendeletének
módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

12

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén
közterületek azon részének kijelölésére, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás
jogellenesnek minősül
30/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Az előterjesztés sürgőssége, hogy a Főváros felé 2015. február 27-ig be kell nyújtani az
újabb javaslatunkat, mert az Alkotmánybíróság döntése után a Kúria is úgy döntött, hogy korlátozza a
lehetőségünket a közterületen való életvitelszerű tartózkodás vonatkozásában. A javaslat arra vonatkozik, hogy
konkrétan kijelöljük azokat a területeket, ahol nem szeretnénk a hajléktalanokat hosszabb ideig látni. Erre lenne
hivatott a felállítani kívánt munkacsoport.
Jancsó Andrea Katalin: Üdvözlöm a munkacsoport felállítását, a lehető legésszerűbb megoldásnak tartom. A
munkában részt vevő települési képviselők milyen kört foglalmagában?
dr. Bácskai János: Természetesen mind a 17 megválasztott képviselőre vonatkozik, ebben nem teszünk
kivételt, hiszen mindenkit szavazatok alapján választottak meg.
Görgényi Máté: Szerintem, ha a munkacsoportban minél több képviselő vesz részt, akkor annál nagyobb
„konszenzus” fog kialakulni. Kérem, szavazzunk a 30/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 24/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 30/2015. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási
területén közterületek azon részének kijelölésére, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás
jogellenesnek minősül” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
7./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára
34/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni?
dr. Bácskai János: Nem, köszönöm.
Hidasi Gábor: A költségvetésnél megállapítottuk, hogy a kerékbilincselésből és a gépkocsi elszállításból
származó bírságbevételek csökkennek. Ebben az előterjesztésben viszont az szerepel, hogy a Mester utca és
Haller utca tekintetében a Főváros köszöni, hogy az általános közterület-felügyeleti hatásköröket hozzánk utalja,
de a bevételi oldalt ő megcsinálja. Szerintem ragaszkodni kellene ahhoz, hogy ha ellátjuk az általános
feladatokat, akkor már a bevételi forrást is megtarthassuk. Javaslom, hogy ebben a formában ne támogassa a
bizottság az előterjesztést, hanem kérjük, hogy ez a két utcaszakasz hozzánk tartozzon.
Rimovszki Tamás: A költségvetésnél is elhangzott, hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet nem a bírságolás
felé „hajlik”, hanem inkább a szolgáltató közigazgatás felé. 2012. évi Kormányrendelet a Fővároshoz rendelt 51
darab olyan utat, amit eddig mi kezeltünk. 2013. októberben indult a megállapodás, ehhez képest Polgármester
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úr segítségével most sikerült bizottság, illetve Képviselő-testület elé hozni az előterjesztést, mert annyira
ragaszkodott a Főváros ezekhez a területekhez. Ehhez képest igaza van Hidasi úrnak, hogy meghagytuk a
feladatként a Fővárosnak a kerékbilincselést és a gépjármű elszállítást, viszont az év elejétől bevezetett
közigazgatási- és helyszíni bírságot megtartottuk magunknak. A közigazgatási bírságból egy hónap alatt több
mint 5 millió forint folyt be, sokkal hatásosabb, mint a kerékbilincselés, illetve a gépjármű elszállítás, és több
technikai feltételt nem támaszt. Az elejétől kezdve ragaszkodtunk ahhoz, hogy legalább Középső-Ferencvárost
egységesen tudjuk kezelni. A Mester utca és a Haller utca hosszában és keresztben is kettévágta a kerületünket,
nagyon sok panasz jött - Hidasi úr is tudja, hiszen ott volt a körzete -, hogy árusok jelentek meg, átrohangáltak a
kerületek között, üldöztük őket, és soha nem értük őket utol. Ez most megszűnik, beáldoztuk azért, hogy
egységesen tudjuk kezelni a területet. Köszönet a Fővárosnak, hogy hozzájárultak, mert nem szoktak odaadni
olyan útszakaszokat, amik fő közlekedési útvonalnak számítanak. Örülök, hogy a Mester utcában és a Haller
utcában közös tevékenységet tudunk végezni, és arról is szó van, hogy közös járőrpárt tudunk indítani. Ez régen,
5-6 évvel ezelőtt működött a Mester utcában.
dr. Szabó József Zoltán: Az előterjesztés egy nagyon hosszú fővárosi egyeztetés eredménye, és számunkra ez
kedvezőbb megoldás, mint amit a Főváros szeretett volna. 22 darab kerület már megállapodott a Fővárossal, mi
vagyunk azok, akik kitartottunk azért, hogy a legkedvezőbb megoldás szülessen. Ha eltérünk ettől a
„konszenzusos” megállapodástól, akkor a folyamat lezárása elhúzódik.
Hidasi Gábor: Visszavonom a módosító javaslatomat.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 34/2015. sz. előterjesztés egyfordulós tárgyalásáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 25/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 34/2015. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladataival kapcsolatos döntések
meghozatalára” című – előterjesztés egy fordulóban tárgyalását.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 34/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 26/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 34/2015. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet feladataival kapcsolatos döntések
meghozatalára” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
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8./ Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályainak elfogadására
25/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a 25/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 27/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 25/2015. sz. – ”Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályainak elfogadására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)
9./ Vágóhíd utca és környéke KSZT módosítás
Sz-64/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész
Jancsó Andrea Katalin: Rendszerszinten ez hogyan működik? Egy beruházó kér valamit, és mi azonnal KSZT-t
módosítunk?
Szűcs Balázs: A beruházó kér valamit, a bizottság eldönti, hogy kezdeményezi-e a KSZT módosítását, és
amennyiben a döntés pozitív, akkor egy településrendezési szerződésre kerülhet sor. Természetesen a tervezés
finanszírozását a beruházó magára vállalja, illetve az önkormányzat a későbbiekben dönt az előkészítendő
megállapodás-tervezetről, hogy Polgármester úr aláírja-e. Az eddigi KSZT módosítások is így történtek.
Jancsó Andrea Katalin: Az előterjesztésben felsorolják, hogy miket kérnek, majd a határozati javaslatban nincs
odaírva, hogy milyen kérés alapján fogjuk módosítani a KSZT-t. A bizottságnak nincs mindenről tudomása, így
egy általános KSZT módosítást kellene támogatni.
Szűcs Balázs: Bízom benne, hogy minden bizottsági tag a mellékletet is megkapta, ahol részletesen minden fel
van sorolva.
Görgényi Máté: Felhívom Képviselő asszony figyelmét, hogy a KSZT módosításáról most nem döntünk.
Jancsó Andrea Katalin: Nekem mondhatják azt, hogy „párkánymagasság növelése”, fogalmam sincs, hogy ez
micsoda. Kérem, hogy a következőkben részletesebben fogalmazzák meg a tájékoztatást. Még abba bele sem
mentem, hogy milyen cégekről van szó.
Szűcs Balázs: A két cég meg van nevezve, akik a KSZT módosítást kezdeményezték. Ha a bizottság
jóváhagyja, akkor a módosítás elindul, és összesen 3 fordulóban fogja a Képviselő-testület tárgyalni. Mielőtt az
államigazgatási szervek felé egyeztetésre kikerülne, látni fogják a képviselők a módosítást. Amikor visszajönnek
a vélemények, akkor lehetséges, hogy azok alapján módosítani kell, és a harmadik fordulóban, az állami
főépítész jóváhagyását követően szavazhatja meg a Képviselő-testület a KSZT módosítást. Remélhetőleg 2015.
december 31-ig lezajlik a folyamat, ez mindig nagyon hosszú „procedúra”.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-64/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 28/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
-támogatja a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE
Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5
felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt területkerületi
szabályozási tervéről és építési szabályzatáról szóló 18/2004. (V. 21.) sz. rendelet módosítását,
-felkéri a Polgármestert, hogy kösse meg a KSZT módosítására a tervezői szerződést a kérelmező NEVALI
ENTERPRISES Ingatlanforgalmazó Kft. és MÁRIÁSSY HÁZ Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.
költségviselése mellett, valamint (amennyiben szükséges) készítse elő a településrendezési szerződést.
Határidő: 2015. március 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Jancsó Andrea Katalin a bizottság tagja kiment az ülésteremből.
10./ A Lónyay u. 25. sz. társasház „Zöld Udvar Pályázat 2014” kivitelezése
Sz-65/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: A jövőben szeretnék látni egy tájékoztatót arról, hogy mekkora a kiosztott, odaítélt
pályázatoknak és a visszavonásuknak az aránya. Nem először fordul elő, hogy biztosítunk egy lehetőséget, és
utána az önkormányzatnak plusz munkát adunk a nem megvalósuló tervek kapcsán, amik nem célra vezetőek.
Kérem, szavazzunk az Sz-65/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 29/2015. (II.18.) sz.

Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon a Boróka Kft-vel a 2014. augusztus 22. napján megkötött, a Lónyay u. 25. sz. alatti társasház
kertépítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
Határidő: 2015. március 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Lónyay u. 25. sz. alatti
társasház által, a „Zöld Udvar 2014” pályázatban megjelölt kertépítési célok megvalósítása céljából megfizetett
100.000,- Ft önrészt visszafizeti, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármestert,
hogy az önrész visszautalása iránt tegye meg a szükséges intézkedést.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
11./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Sz-68/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-68/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 30/2015. (II.18.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a szelektív
hulladékgyűjtés tárgyában kötendő szerződést a Humusz Recycling Kft-vel 2015. március 1. napjától 2016.
február 29. napjáig terjedő határozott időtartamra, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. A
szerződés megkötésére a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően kerülhet sor.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon az Sz-68/2015. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés aláírásáról.
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
12./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-69/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-69/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 31/2015. (II.18.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a
légszennyezettség-mérő állomás működtetési feladatainak ellátása, valamint az adatok értékelése tárgyában
kötendő szerződést Túri Ágnessel 2015. március 1. napjától 2016. február 29. napjáig terjedő határozott
időtartamra, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére, azzal a kikötéssel, hogy a szerződés
megkötésére a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően kerülhet sor.
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon az Sz-69/2015. sz. előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szerződés aláírásáról.
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
13./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-42-43/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-42/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 32/2015. (II.18.) 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 (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 1-3. szám
előtti díszburkolatos parkolósáv 6 m2-es területére 2015. február 19. napjától – 2015. március 31. napjáig
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vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (6 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterülethasználatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 36.948,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 33/2015. (II.18.) 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. március 1. napjától – 2015. április 14. napjáig vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 10.808,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 34/2015. (II.18.) 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. március 1. napjától – 2015. március 14. napjáig vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy (5 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 10.500,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 35/2015. (II.18.) 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. március 1. napjától – 2015. március 15. napjáig vendéglátó
terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 6.750,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 5. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 36/2015. (II.18.) 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. március 1. napjától – 2015. március 14. napjáig vendéglátó
terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 6.300,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 6. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 37/2015. (II.18.) 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. március 1. napjától – 2015. március 14. napjáig vendéglátó
terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 6.300,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 7. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 38/2015. (II.18.) 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. március 1. napjától – 2015. március 14. napjáig vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 6.300,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 8. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 39/2015. (II.18.) 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. március 1. napjától – 2015. március 31. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj bruttó 18.032,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-42/2015. sz. előterjesztés 9. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 40/2015. (II.18.) 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. március 1. napjától – 2015. március 14. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő
tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj bruttó 6.300,-Ft.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Sz-43/2015. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-43/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 41/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az MEGA-LOGISTIC
Beruházási és Üzemeltetési Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37449 és 37311) hrsz-ú közterületekre,
-a Budapest IX. kerület Sobieski János utca 14. szám előtti útpálya 106 m 2-es területére, a 2015. február 28. –
2015. október 30. közötti időszakra,
-valamint a Budapest IX. kerület Balázs Béla utca 32/A és 32/B. szám előtti teljes útpálya, parkolósáv és
gyalogjárda, valamint a Budapest IX. kerület Sobieski János utca 14. szám előtti gyalogjárda összesen 455 m2es területére 2015. augusztus 31. – 2015. október 30. közötti meghosszabbított időszakra, az építési és bontási
munkálatok elvégezése miatti felvonulási terület kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás
díjmentesen megkötésre kerüljön.
Határidő: 2015. február 27.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
14./ Közterület használati díjelengedés iránti kérelem
Sz-44/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Jancsó Andrea Katalin a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
Madár Éva: A Kalotherm Zrt. a Magyar Tudományos Akadémia részére, a Vaskapu utca 39-41. szám előtti
területen egy nagy beruházást végez, és kérte a közterület-használati díj elengedését. Felkértük, hogy nyújtsa be
a megbízójával kötött vállalkozói szerződést, amelyből kiderült, hogy a vállalkozási díj - ami több mint 2 milliárd
forint -, tartalmazza a közterület-használati díjat, és azt, hogy minden egyéb plusz költséget neki kell fizetnie,
tehát a cég megkapja ezt az összeget a beruházótól.
Görgényi Máté: A határozati javaslatban az elutasításról döntünk. Kérem, szavazzunk az Sz-44/2015. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 42/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Kalotherm Zrt. (cím: 1078
Budapest, Nefelejcs utca 42.) részére a közterület-használati díjelengedéshez nem járul hozzá. A
Kp/32561/2014/VI. számú közterület-használati megállapodásban szereplő díjat köteles továbbra is fizetni.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
15./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-39/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Madár Éva: Kolléganőim készítettek egy színes térképet a Ráday utcai teraszkérelmek elhelyezkedéséről, amit
most kiosztanak. A Ráday utcával kapcsolatban 37 darab pályázat érkezett be, az 1. sz. melléklet tartalmazza a 3
darab érvénytelen pályázatot, amely cégeknek lejárt díjtartozása van, illetve nem nyújtották be a hiánypótlásnak
megfelelően a kért iratokat, ezért a rendelet és pályázati kiírás alapján is érvénytelennek minősülnek.
Igyekeztünk úgy összefoglalni a kérelmeket, hogy házszámonként, parkolósávra, gyalogjárdára külön-külön
határozati javaslatot készítettünk, a táblázat alatt leírtuk, hogy melyik cég milyen időszakra, milyen alapterületet
kér. Látszik, hogy összesen hány négyzetméter áll rendelkezésre, illetve, hogy mekkora az igényelt alapterület.
Vannak apróbb hibák, amiért elnézést kérek, valahol eggyel több nullát írtunk, illetve rossz helyre tettük a
tizedesvesszőt, de amikor szóba kerül, mondani fogom a helyesbítést. Van olyan határozati javaslat, ami a
számítógépen látszik, de nyomtatott formában nem.
Görgényi Máté: Abban az esetben, ahol 2015. január 1-jétől szól a kérelem, gondolom, hogy visszamenőleg
nem fogjuk kiszámlázni a teraszhasználati díjat. Ezt hogyan érdemes kezelni?
Madár Éva: Ezekben az esetekben a cég a napernyőtalpak tárolására kérte az engedélyt, csak ezzel a
pályázattal együtt adta be. Jeleztük a táblázatban, hogy ezeket az engedélyeket már 2014. decemberben, illetve
2015. januárban jóváhagyta a bizottság 2015. február végéig.
Görgényi Máté: Láttam a „Rombusz” nevezetű helyet, ahol már megvan a napernyő, de forgalomkorlátozásra
alkalmas vasdarabok is találhatóak, olyan a helyzet, mintha már a területfoglalás megvalósult volna.
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Madár Éva: Az előző évről maradtak ott a vasdarabok, ezek a RÁD-FOOD Kft. napernyőjének darabjai, amely
cég időközben felszámolás alá került. Értesítettük levélben a felszámoló céget, hogy szállíttassa el a darabokat,
ezután telefonon beszéltünk, de nem tudta megmondani, hogyan tudja ezt kezelni. Újabb felszólítást küldtünk
azzal a kitétellel, hogy amennyiben nem szállíttatja el bizonyos ideig, abban az esetben az önkormányzat a
felszámoló cég költségére elszállíttatja, és raktározza 30 napig.
Görgényi Máté: Az iroda vizsgálja azt, hogy egy gazdasági társaság tulajdonosi köre megegyezik-e egy másik
gazdasági társaságéval?
Madár Éva: Természetesen igen.
Görgényi Máté: Akkor ezek szerint nem fordulhat elő, hogy egy felszámolás alá került vállalkozás egy másik
néven tovább „futtatja” az üzletét a Ráday utcában?
Madár Éva: Nem.
Szűcs Balázs: Tájékoztatom a bizottságot, hogy az elmúlt fél évben, egy rendkívül feszített munkamenetben,
valamennyi pályázatban benyújtott vendéglátóhely teraszát, illetve portáját a Tervtanács véleményezte.
Eredményét már láthatják a Ráday utcában, átalakítási munkálatok folynak, a szabálytalanul kihelyezett
légkondicionáló berendezések kültéri egységeit folyamatosan távolítják el, a szabálytalan reklámtáblákat szerelik
le, portáikat csinosítják. Köszönöm a bizottságnak, hogy a teraszpályázat kapcsán lehetőséget teremtett, hogy a
kerületet szebbé, esztétikusabbá tegyük.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 43/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ráday utcai
közterületek 2015. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 15 nap
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Madár Éva: A határozati javaslatban történt egy elírás, a 2015. november 1. - 2015. december 31. közötti
időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a
fizetendő közterület használati díj bruttó 3 000 000 forint helyett 18 032 forint.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 2. módosított határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 44/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday Cafe Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és 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 - a Ráday Cafe Bt.
üzlete előtti és az üzlete melletti, "Yazz Butik" előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday
utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti
időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március. 1. - 2015. március 14. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 4.200,-Ft
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- a 2015. március 15. - 2015. április 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 20 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 141.160,-Ft
- a 2015. május 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 30 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 879.960,-Ft
- a 2015. október 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 20 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 90.160,-Ft
- a 2015. november 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám
előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 18.032,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 45/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Pukholm Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Pukholm Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Pukholm Kft. üzlete melletti,
a "Pár Perc Krumpli" előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 11 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 669.768,-Ft
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 46/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Pukholm Kft. és a Ráday 8. Kft. közösen
benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Pukholm Kft. (székhelye: 1182 Budapest,
Nemeske utca 21/A.) és a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Pukholm Kft. üzlete előtti, illetve a Pukholm Kft.
üzlete melletti, volt "Optika" előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 29 m2-es területére a 2015. március 15. - 2015. november 15. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 1.251.292,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 5. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 47/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Fruzsatus Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Fruzsatus Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Fruzsatus Kft. üzletével szembeni, a
volt "Tajtékos Étterem" előtti, a "Pointer Pub" előtti, illetve a mellette lévő üres üzlet előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 65 m2-es területére a
2015. április 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 3.078.660,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Madár Éva: A parkolósáv helyett gyalogjárdára vonatkozik a határozati javaslat, és a 2015. október 1. - 2015.
október 31. közötti időtartamra a Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es
területére a fizetendő közterület használati díj esetében a helyes összeg bruttó 18 032 forint.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 6. módosított határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 48/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday Cafe Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és 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 - a Ráday Cafe Bt.
üzlete előtti és az üzlete melletti, "Yazz Butik" előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 13. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a 2015. március 15. - 2015. december 31. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március 15. - 2015. április 30. közötti időtartamra a Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 28.232,-Ft
- a 2015. május 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra a Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti
díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 175.992,-Ft
- a 2015. október 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra a Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 18.32,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 7. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 49/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Pukholm Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Pukholm Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Pukholm Kft. üzlete melletti,
a "Pár Perc Krumpli" előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti
díszburkolatos gyalogjárda maximum 2 m2-es területére a 2015. március 15. - 2015. december 31. közötti
időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 103.744,-Ft.
Határidő: 15 nap
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

(10 igen, egyhangú)

Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 8. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 50/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Pukholm Kft. és a Ráday 8. Kft. közösen
benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Pukholm Kft. (székhelye: 1182 Budapest,
Nemeske utca 21/A.) és a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Pukholm Kft. üzlete előtti, illetve a Pukholm Kft.
üzlete melletti, volt "Optika" előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti
díszburkolatos gyalogjárda maximum 6 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. november 15. közötti
időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 258.888,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 9. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 51/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Fruzsatus Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Fruzsatus Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Fruzsatus Kft. üzletével szembeni, a
volt "Tajtékos Étterem" előtti, a "Pointer Pub" előtti, illetve a mellette lévő üres üzlet előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti díszburkolatos, fal melletti gyalogjárda 8 m2-es területére
a 2015. április 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 378.912,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 10. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 52/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a BEGOM Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és 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 - a BEGOM Kft. üzlete előtti és
melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos útpálya 25
m2-es területére a 2015. április 15. - 2015. október 20. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 868.300,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 11. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 53/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday 8. Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Ráday 8. Kft. üzlete előtti -(36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 29 m 2-es
területére a 2015. március 15. - 2015. október 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 1.186.042,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 12. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 54/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Fruzsatus Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Fruzsatus Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Fruzsatus Kft. üzlete előtti - (36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 8 m 2-es
területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 414.976,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 13. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 55/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Fruzsatus Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Fruzsatus Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Fruzsatus Kft. üzlete melletti, a
"LETCHO ÉTTEREM" előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 311.232,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Madár Éva: Két cég azonos területre kérte az engedélyt. A Kilences Körzet Kft. a Ráday u. 10. sz. elé a fal mellé,
és 12. sz. előtti területre kérte, a Fruzsatus Kft. a Ráday u. 10. sz. elé, az útpálya mellé, a gyalogjárda szélére
kérte az engedélyt. A kettő között 1 méter távolság van, és a gyalogosok részére 2 méter szélességet biztosítani
kell. A Kilences Körzet Kft. „ROMBUSZ TERASZ” néven üzemel a Ráday u. 10-12. sz. alatt.
Gyurákovics Andrea: Egyrészt mint önkormányzati képviselőként, másrészt mint a Ráday u. 8. sz. alatti
társasház közös képviselőjeként szólnék hozzá. Nehezen tartják be a vendéglátó egységek a gyalogosoknak
fenntartott sávot, sokszor kellett a Közterület-felügyelet segítségét kérni, hogy a bejáratot biztosítsák a társasház
részére. A „ROMBUSZ TERASZ” előtt betarthatatlan a 2 méter távolság, ebből biztos probléma lesz. Úgy tudom,
hogy a Kilences Körzet Kft-nek van ott egy kapubejárója, ami elé a Fruzsatus Kft. kérte a teraszt, és egy
birtokvédelmi eljárási vita is van folyamatban, ami nem tudom hol tart, de a társasház ebből biztosan „rosszul jön
ki”.
Görgényi Máté: A pályázattal kapcsolatban volt egy olyan hallgatólagos megállapodás, hogy abban az esetben,
ha valaki a másik elé kér területet, a bizottság akkor tudja támogatni, ha az adott hely ő maga elé nem kéri. Azt
látjuk, hogy a Kilences Körzet Kft. és a Fruzsatus Kft. is a „ROMBUSZ TERASZ” elé kéri az engedélyt, tehát
szerintem egyértelmű, hogy a Kilences Körzet Kft-nek adjuk meg.
Madár Éva: A Ráday u. 12. sz. előtti területen van hivatalosan, engedéllyel kialakított gépkocsi behajtó, a Ráday
u. 10. sz. előtt pedig csak úgy van kialakítva a kerítés, hogy kinyitható legyen, de nincs gépkocsi behajtásra
engedélye.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 14. határozati javaslatáról a Kilences
Körzet Kft. javára.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 56/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Kilences Körzet Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Kilences Körzet Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 10-12.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 10. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 16 m2-es területére
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Madár Éva: 8 négyzetmétert igényelt a Kft., de csak 3 négyzetméter adható, mivel itt van a Ráday u.12. sz. előtt
a forgalom elől elzárt terület, ahol ki kell tudni fordulni az autóknak, azon kívül itt található egy több ágból álló
kerékpártámasz, amit nem lehetne használni.
Görgényi Máté: Szeretném, ha a Ráday utca úgy nézne ki, ahogyan Főépítész úr is elmondta. Kérem,
szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 15. határozati javaslatáról a 3 négyzetméteres területre
vonatkozólag.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 57/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LARSEN Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a LARSEN Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 7.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LARSEN Kft. üzletével szembeni (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 12. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m 2-
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es területére a 2015. április 1. - 2015. október 15. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 108.270,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 16. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 58/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ESTIRES Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és 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 - az ESTIRES Kft. üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám előtti díszburkolatos, fal melletti
gyalogjárda területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása
céljára a közterület használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március. 1. - 2015. március 14. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 4.200,-Ft
- a 2015. március 15. - 2015. április 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda gyalogjárda 10 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
70.580,-Ft
- a 2015. május 1. - 2015. szeptember 14. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 21 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 565.404,Ft
- a 2015. szeptember 15. - 2015. november 9. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 82.580,-Ft
- a 2015. november 10. - 2015. december 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 15.316,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 17. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 59/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SOUL BISZTRÓ Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 1113.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SOUL
BISZTRÓ Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám előtti
díszburkolatos, fal melletti gyalogjárda 12 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. október 31. közötti
időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 514.272,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 18. határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 60/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LIVING-HALL Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a LIVING-HALL Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Honfoglalás út 3.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - LIVING-HALL Kft.
üzlete előtti és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó
terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március. 1. - 2015. március 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 12 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 54.096,-Ft
- a 2015. április 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 34 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 1.303.832,-Ft
- a 2015. november 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 12 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 108.192,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 19. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 61/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a FEKETE NYOLCAS Bt. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a FEKETE NYOLCAS Bt. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 9.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a FEKETE
NYOLCAS BT. üzletével szemben lévő - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám
előtti díszburkolatos parkolósáv 28 m2-es területére a 2015. március 16. - 2015. december 31. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 1.393.392,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 20. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 62/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a LIVING-HALL Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a LIVING-HALL Kft. (székhelye: 12119 Pécel, Honfoglalás út 3.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a LIVING-HALL Kft.
üzlete előtti és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 9 m2-es területére a 2015. április 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra vendéglátó
terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
345.132,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)

29

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 21. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 63/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Apec Chemical Trading Company Kft.
pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Apex Chemical Trading Company Kft. (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő - az Apex Chemical Trading Company Kft. üzlet előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest
IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész területére a 2015. március 1. 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához
hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március. 1. - 2015. április 1. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
9.316,-Ft
- a 2015. április 2. - 2015. május 15. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 40 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
264.000,-Ft
- a 2015. május 16. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 52 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
1.415.648,-Ft
- a 2015. október 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 40 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
180.320,-Ft
- a 2015. november 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
18.032,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 22. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 64/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VN-HU Export-Import Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a VN-HU Export-Import Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Hankóczy
Jenő utca 30. fszt. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő
- a VN-HU Export-Import Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15.
szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a 2015. március 15. - 2015. november 30. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március. 15. - 2015. április 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 21.174,-Ft
- a 2015. május 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 6 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 203.040,-Ft
- a 2015. november 1. - 2015. november 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 13.524,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 23. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 65/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Juhász Józsefné egyéni vállalkozó
pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy Juhász Józsefné egyéni vállalkozó (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 15. fszt. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő - Juhász Józsfené üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca
15. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 14 m2-es területére a 2015. március 15. - 2015. október 15. közötti
időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 540.960,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 24. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 66/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Juhász Józsefné egyéni vállalkozó
pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy Juhász Józsefné egyéni vállalkozó részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - Juhász Józsefné üzlete előtti - (36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es
területére a 2015. március 15. - 2015. október 15. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 115.920,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 25. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 67/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a GELKA FOOD
Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
parkolósáv 35 m2-es területére a 2015. március 15. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
1.746.990,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 26. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 68/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a DAY Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a DAY Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a 2015.
március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra venféglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március. 1. - 2015. március 14. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 4.200,-Ft
- a 2015. március 15. - 2015. április 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 30 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 211.740,-Ft
- a 2015. május 1. - 2015. november 9. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 55 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 1.935.450,-Ft
- a 2015. november 10. - 2015. december 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám
előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 15.316,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 27. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 69/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ESTIRES Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és 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 - az ESTIRES Kft. üzletével
szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
parkolósáv 34 m2-es területére a 2015. március 15. - 2015. november 9. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
1.436.432,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 28. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 70/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SOUL BISZTRÓ Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 1113.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SOUL
BISZTRÓ Kft. üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 34 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra
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vendéglátó terasz kialakítésa céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 1.457.104,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 29. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 71/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a GELKA FOOD
Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 12 m2-es területére a 2015. március 15. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
598.968,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 30. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 72/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a DAY Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a DAY Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a 2015.
március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március. 1. - 2015. március 14. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 2.100,-Ft
- a 2015. március 15. - 2015. április 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 28.232,-Ft
- a 2015. május 1. - 2015. szeptember 14. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 21 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 565.404,-Ft
- a 2015. szeptember 15. - 2015. november 9. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 15 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 123.870,Ft
- a 2015. november 10. - 2015. december 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 7.658,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 31. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 73/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ESTIRES Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és 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 - az ESTIRES Kft. üzletével
szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 14 m2-es területére a 2015. március 15. - 2015. november 9. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
591.472,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Madár Éva: A Budapesti Közlekedési Központ minden évben a Ráday utcai teraszokkal kapcsolatban
egységesen kiadja az önkormányzatnak azokat a feltételeket, amiket a teraszoknak teljesíteni kell. Ebben a
szakhatósági hozzájárulásban leírták, hogy a Ráday u. 16. sz. előtt a forgalom elől elzárt terület nem adható
közterület-használatba. Ez az a terület, ahol fel van festve az Erkel u. sarkán egy terület, és ott fordulnak meg az
autók. Érvényes a pályázat, de olyan területre kéri a Kft., ami nem adható.
Görgényi Máté: A pályázók kapnak előzetes tájékoztatást arról, hogy milyen területekre tudják benyújtani a
pályázatukat?
Szirmai András a bizottság tagja kiment az ülésteremből.
Madár Éva: 10-15 éve biztosan van vendéglátó terasz a Ráday utcában, és két évvel ezelőtti időpontig a
pályázók szerezték be a Budapesti Közlekedési Központtól az engedélyt, tehát pontosan tudják, hogy mely
területeket engedélyeznek.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 32. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 74/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SOUL BISZTRÓ Kft. üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre,
a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos útpálya területére a 2015. március 1. - 2015.
október 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított szakhatósági hozzájárulásra.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 33. határozati javaslatáról.
Szirmai András a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

VVKB 75/2015. (II.18.) sz.

34

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SUNGARDEN Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a SUNGARDEN Kft. (székhelye: 1141 Budapest, Vadvirág utca 11/A.
tetőtér 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a
SUNGARDEN Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 11 m2-es területére a 2015. március 16. - 2015. október 31. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 448.228,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 34. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 76/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Paris, Texas Kft. és az S & F Bt.
közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) és az S & F Bt. (székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. 3. em. 8.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az S & F Bt. üzlete
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv
13 m2-es területére a 2015. április 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása
céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 439.920,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 35. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 77/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday Bisztró Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Ráday Bisztró Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Kiránduló utca 73.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Ráday Bisztró Kft.
üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos
parkolósáv 22 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. november 30. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
1.042.008,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 36. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 78/2015. (II.18.) sz.

35

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Paris, Texas Kft. és az S & F Bt.
közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) és az S & F Bt. (székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 11. 3. em. 8.)
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az S & F Bt. üzlete
előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda
4 m2-es területére a 2015. április 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása
céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 135.360,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Gyurákovics Andrea: A Ráday u. 19. sz. előtt található egy buszmegálló, és az egyik itt lakó írt egy levelet a
Polgármester úrnak, amiben sérelmezi, hogy összeérnek a teraszok, és a társasházat nem lehet megközelíteni.
Ezzel kapcsolatban történt vizsgálat?
Madár Éva: Tavaly érkezett egy ilyen levél, tárgyaltunk a terasztulajdonosokkal, és beleírtuk a közterülethasználati szerződéseikbe, hogy kötelesek eltávolítani egymástól a két teraszt bizonyos távolságra, hogy a
szeméttárolót a társasház ki tudja húzni. Ezt most is bele fogjuk írni a szerződésekbe.
Gyurákovics Andrea: Konkrétan meg lesz határozva a távolság? Félek, hogy ha csak azt írjuk bele a
szerződésbe, hogy biztosítsák a helyet, akkor minimalizálni fogják.
Madár Éva: Konkrét távolságot írtunk bele a szerződésbe, és le is ellenőriztük. Jelenleg az egyik cég el is lett
utasítva, tehát most nem lesz ilyen probléma.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 37. határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 79/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az IF Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az IF Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a 2015.
március 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. március. 1. - 2015. március 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 4 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 18.032,-Ft
- a 2015. április 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv14 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 536.872,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 38. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 80/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az IF Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az IF KFT. üzlete melletti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 18
m2-es területére a 2015. május 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára
a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 527.976,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 39. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 81/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az IF Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az IF Kft. üzlete melletti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló
előtti és melletti gyalogjárda 12 m2-es területére a 2015. május 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 351.984,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 40. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 82/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SHIRAZ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a SHIRAZ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SHIRAZ Kft. üzlete előtti - (36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a
2015. április 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
- a 2015. április 1. - 2015. április 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 15 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 67.620,-Ft
- a 2015. május 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti
díszburkolatos parkolósáv 30 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 879.960,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 41. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 83/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SHIRAZ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a SHIRAZ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SHIRAZ Kft. üzlete előtti - (36929)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es
területére a 2015. május 1. - 2015. szeptember 30. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 87.996,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Kulpinszky Eleonóra: A Paris, Texas Kft. előtt is szűkösnek találom a helyet a gyalogjárdán, szerintem
babakocsival nem lehet ott elférni.
Madár Éva: Sajnos itt sincs meg a szükséges terület, de természetesen a bizottság dönt az ügyben.
Kulpinszky Eleonóra: Mióta béreli a Paris, Texas Kft. a területet?
Madár Éva: Folyamatosan bérelte a fal melletti területet, nem volt eddig belőle probléma, elfértek, de szerintem
is szűkebbnek tűnik most a hely.
Kulpinszky Eleonóra: Akkor azt kérem, hogy az iroda figyeljen arra, hogy úgy helyezzék el a székeket, hogy el
lehessen férni.
Madár Éva: Javaslom, hogy a gyalogjárda szélén lévő területet hagyja jóvá a bizottság. A határozati javaslatot a
díszburkolatos gyalogjárda szélén 11 négyzetméteres területre módosítanánk
Kulpinszky Eleonóra: Ezzel csak egy problémám van, hogy kirakják az asztalok alá betolt székeket, és akkor
pont a határon lesz, de ha jön a vendég, és kitolja, akkor meg már nem lehet majd elférni.
Görgényi Máté: Azt nem lehet szabályozni, hogy a vendég kitolja vagy nem a székét.
Kulpinszky Eleonóra: Szerintem adjunk nekik próbaidőt, hogy szabadon tudják-e hagyni a járdát az eredeti
formában.
Görgényi Máté: Tekintettel arra, hogy a szükséges 2 méter távolságot nem fogja tudni teljesíteni, és városképi
szempontból sem esztétikus, a módosításokat javaslom.
Madár Éva: A rajzon látszik, hogy vannak még szabad helyek, és a rendelet szerint a pályázaton ki nem adott
területekre lehet benyújtani közterület-használati kérelmet. Ha a fal melletti területet nem kapja meg, akkor is van
lehetősége az üzlet közelében területet kérni.
Görgényi Máté: Javaslom, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba, hogy a pályázati eljárás alapján nem
hasznosított területekre a pályázatok elbírálását követően is benyújtható kérelem. Kérem, szavazzunk az Sz39/2015. sz. előterjesztés 42. határozati javaslatáról az elhangzott módosításokkal.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 84/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Paris, Texas Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Paris, Texas Kft. üzlete
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előtti, a gyalogjárda szélén, az útpálya felőli oldalon lévő - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület
Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 11 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. november
30. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj bruttó 521.004,-Ft. Egyben felkéri Polgármester urat, hogy tájékoztassa a
pályázót arról, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése alapján a pályázati
eljárás alapján nem hasznosított területekre a pályázatok elbírálását követően is benyújtható kérelem.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 43. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 85/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a TIME CAFE Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és 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 - a TIME CAFE Kft. üzlet előtti
és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti díszburkolatos
parkolósáv 38 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
1.815.520,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: A mismás.hu Kft. és a MCM Manga Cowboy Kft. ugyanarra a területre adta be a pályázatát. Ez
két határozati javaslatban is szerepel oda-vissza.
Gyurákovics Andrea: Az MCM Manga Cowboy Kft. egy régi cég, míg a mismás.hu Kft. pár hónapja nyílt. A kis
üzlet előtti területet eddig ki bérelte?
Madár Éva: Eddig mind a két cég előtti területet az MCM Manga Cowboy Kft. bérelte, de most a mismás.hu Kft.
kéri a saját üzlete előtti területét. A Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területét ezért a
mismás.hu Kft. részére javasoljuk.
Görgényi Máté: Javaslom, hogy a Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósávot mismás.hu Kft. kapja
meg, míg a következő határozati javaslatban pedig az MCM Manga Cowboy Kft. a Ráday utca 31/J. szám előtti
díszburkolatos parkolósávot. Javaslom, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba, hogy a pályázati eljárás
alapján nem hasznosított területekre a pályázatok elbírálását követően is benyújtható kérelem. Kérem,
szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 44. határozati javaslatáról a mismás.hu Kft. részére.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 86/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a mismás.hu Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a mismás.hu Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 119. AS. 11.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a mismás.hu Kft. üzlete előtti (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2es területére a 2015. március 15. - 2015. október 15. közötti időtartamra a közterület használatához hozzájárul,
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melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 502.320,-Ft. Egyben felkéri Polgármester urat, hogy
tájékoztassa a pályázót arról, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát
képező közterületek használatáról, és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése
alapján a pályázati eljárás alapján nem hasznosított területekre a pályázatok elbírálását követően is benyújtható
kérelem.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 45. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 87/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az MCM Manga Cowboy Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az MCM Manga Cowboy Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Menedékes
utca 3D. fszt. 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az
MCM Manga Cowboy Kft. üzlete melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/J.
szám előtti díszburkolatos parkolósáv 10 m2-es területére a 2015. április 13. - 2015. október 31. közötti
időtartamra a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 365.400,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 46. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 88/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az MCM Manga Cowboy Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az MCM Manga Cowboy Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Menedékes
utca 3D. fszt. 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az
MCM Manga Cowboy Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/J.
szám előtti díszburkolatos parkolósáv 33 m2-es területére a 2015. április 13. - 2015. október 31. közötti
időtartamra a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 1.205.820,Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 47. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 89/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a PADOS PIPI Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a PADOS PIPI Bt. (székhelye: 1174 Budapest, Rákóczi Ferenc utca 39.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a PADOS PIPI Bt. üzlete
melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/B. szám előtti díszburkolatos
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parkolósáv 13 m2-es területére a 2015. május 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó
439.920,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 48. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 90/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a PADOS PIPI Bt. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a PADOS PIPI Bt. (székhelye: 1174 Budapest, Rákóczi Ferenc utca 39.) részére a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a PADOS PIPI Bt. üzlete előtti
- (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/A. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 25
m2-es területére a 2015. május 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 846.000,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 49. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 91/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a JZJ Kft. üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 28 m 2-es területére a
2015. március 15. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a közterület használati díj bruttó 1.397.592,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 50. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 92/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a JZJ Kft. üzlete előtti - (36929) hrsz-ú
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a 2015.
március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul az alábbi bontásban:
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- a 2015. március 1. - 2015. március 15. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 9.000,-Ft
- a 2015. március 16. - 2015. december 31. közötti időtartamra a Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 8 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 398.112,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-39/2015. sz. előterjesztés 51. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 93/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a NÁNDORI és TÁRSA Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a NÁNDORI és TÁRSA Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca
53.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a NÁNDORI és
TÁRSA Kft. üzlete előtti és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 53. szám
előtti díszburkolatos parkolósáv 30 m2-es területére a 2015. március 23. - 2015. október 19. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület
használati díj bruttó 1.141.200,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
16./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-41/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-41/2015. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 94/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Tompa utcai
közterületek 2015. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-41/2015. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 95/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SAHLUX Kft. pályázatát érvényesnek
nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a SAHLUX Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 8.) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SAHLUX Kft. üzlete előtti - (37551)
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hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 22 m 2-es
területére a 2015. március 16. - 2015. október 18. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használatához 23 óra 30 percig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 856.680,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Madár Éva: A pad előtti területre is kérte a közterület használatot, de ezt nem javasoljuk, mert akkor a padot nem
lehet használni. A kérelmezett nyitvatartási időpont 23.30 óra volt, de tavaly is csak 22.00 óráig engedélyezte a
bizottság.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-41/2015. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról, 16 négyzetméter
engedélyezésével, 22.00 óráig tartó nyitva tartással.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 96/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az EPM Consult Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az EPM Consult Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 14. al.
3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az EPM Consult
Kft. üzlete előtti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda padon kívüli 16 m2-es területére a 2015. április 9. - 2015. október 24. közötti időtartamra vendéglátó
terasz kialakítása céljára a közterület használatához 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul,
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 492.755,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-41/2015. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 97/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az OMNIAN FÉNYES Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy az OMNIAN FÉNYES Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca
15. A. ép.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az
OMNIAN FÉNYES Kft. üzlete előtti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 15/A. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 18 m2-es területére a 2015. március 16. - 2015. október 18. közötti időtartamra
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 22 óráig tartó maximális kiszolgálási időben
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 595.782,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-41/2015. sz. előterjesztés 5. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 98/2015. (II.18.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a No-Ha Burger Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a No-Ha Burger Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 61. fszt.
3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a No-Ha Burger
Kft. üzlete előtti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti díszburkolatos
pakrolósáv 31 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához 22 óráig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj bruttó 1.366.828,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk az Sz-41/2015. sz. előterjesztés 6. határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 99/2015. (II.18.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a No-Ha Burger Kft. pályázatát
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a No-Ha Burger Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 61. fszt.
3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a No-Ha Burger
Kft. üzlete előtti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 3 m2-es területére a 2015. március 1. - 2015. december 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz
kialakítása céljára a közterület használatához 22 óráig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj bruttó 132.274,-Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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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