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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2016. április 15-én 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Görgényi Máté elnök, 
 Baranyi Krisztina, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Hidasi Gábor, 
 Jancsó Andrea Katalin, 
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Szőke Levente tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, 
 Madár Éva mb. irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, 
 Varga Nóra csoportvezető, 
 Koór Henrietta csoportvezető,  
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Intzoglu István képviselő. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016. 
április 15-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-
e kérdés, észrevétel? 
 
Szilágyi Zsolt: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 176/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ 2016. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre és telepítésére meghirdetett pályázatok 
elbírálása 

Sz-137/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat a „Színes fák projekt” keretében a József Attila-lakótelep és a Máv-Aszódi telepen új fasorok és 
cserjék telepítésére 

Sz-138/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 

       Sajó Ákos képviselő 
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3./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcában 
Sz-139-144/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcán kívüli díszburkolatos 
területekre 

Sz-145-148/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-149-150/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönetet szeretnék mondani a Hivatalnak, hogy amikor szóltam a Gát utca és Haller utca 
területén lévő illegális szemétlerakat miatt, egy napon belül intézkedtek az ügyben, és eltakarították. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ 2016. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre és telepítésére meghirdetett 
pályázatok elbírálása 

Sz-137/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat megtárgyalta, és egyhangúan, 6 igennel támogatta az 
előterjesztést, 12 225 darab palánta lett elfogadva. 
 
Baranyi Krisztina a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Görgényi Máté: A határozati javaslat 2./ pontja kiegészítve így hangzik: „A Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 12 225 db virágpalánta beszerzésére 
vonatkozóan a szerződés megkötéséről a nyertes ajánlattevővel a 3205. költségvetési sor terhére.” Ez kevéssel 
több, mint 1 millió forintot jelent. 
 
Hidasi Gábor: A két ajánlat közül az EVERLING Kertépítő Kft. adott kedvezőbb ajánlatot. Gondolom, hogy a 
virágpalántákat a FESZOFE Kft. is megtermelte. Ha ez a mennyiségű virágpalánta ott marad a FESZOFE Kft-nél, 
mit tudnak csinálni vele?  
 
Görgényi Máté: Ezek feltételezések, hiszen nincs itt a FESZOFE Kft. képviselője, hogy válaszoljon. Mivel 
magasabb árajánlatot adott, ez feltételezi, hogy nem ő termeli meg, hanem beszerzi a palántákat és 
továbbértékesíti.  
 
Madár Éva: Tudomásunk szerint az EVERLING Kertépítő Kft. saját maga termeli ki a palántákat, míg a 
FESZOFE Kft. beszerzi azokat. 
 
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztés tartalmazza, hogy egy gimnázium pályázaton kívül szeretett volna 240 darab 
palántát, és egy ház felújítás miatt visszamondott 50 darabot. Lehetséges lenne ezeket a gimnázium részére 
átadni? 
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Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén volt arról szó, hogyan lehetne a később 
jelentkezők igényét is kielégíteni. Arra jutott a bizottság, hogy a pályázat azért pályázat, mert határidővel 
dolgozik, amihez tudja szabni a beérkezett igények alapján az ítéletet, így tudják elosztani a palántákat. A 
határidőn túli igényeket nehezen kezelhetőnek tartotta a bizottság. A 12 225 darab, már a variálások utáni 
végleges darabszám. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-137/2016. sz. előterjesztés 
Részönkormányzat által elfogadott és kiegészített határozati javaslatáról, miszerint a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 12 225 db 
virágpalánta beszerzésére vonatkozóan a szerződés megkötéséről a nyertes ajánlattevővel a 3205. költségvetési 
sor terhére. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 177/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a – a József Attila Városrészi 
Önkormányzat javaslatának figyelembevételével – úgy dönt, hogy a 2016. évi „Föld Napja” alkalmából egynyári 
virágpalánták beszerzésére lefolytatott meghívásos beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőnek az 
EVERLING Kertépítő Kft-t választja. 
Határidő: 2016. április 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon 12 225 db virágpalánta beszerzésére vonatkozóan a szerződés megkötéséről a nyertes 
ajánlattevővel a 3205. költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. április 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2016. évi „Föld Napja” 
alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közösen meghirdetett egynyári virágpalánta ültetésére 
kiírt pályázati felhívásra jelentkezett lakóházak/társasházak és intézmények részére az Sz-137/2016. számú 
előterjesztés 1., 2. számú mellékletében a „jóváhagyott darab” oszlopban meghatározott számú virágpalánta 
kerüljön kiosztásra az alábbi módosításokkal: 
-az 1. számú melléklet 156. sorszámán szereplő Táblás köz 11/197 sz. alatti címnél 30 darab palánta 
megjelölése, 
-az 1. számú melléklet 160. sorszámán szereplő Vágóhíd u. 31-33. (NOVUS Gimnázium) törlése, 
-a 2. számú melléklet 26. sorszámán szereplő Hurok u. 3. címnél 30 darab palánta megjelölése. 
Határidő: 2016. április 22. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
 
2./ Javaslat a „Színes fák projekt” keretében a József Attila-lakótelep és a Máv-Aszódi telepen új fasorok 
és cserjék telepítésére 

Sz-138/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Intzoglu István képviselő 

       Sajó Ákos képviselő 
 
Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat egyhangúan támogatta az előterjesztést. Kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-138/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 178/2016. (IV.15.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Polgármester 
részére, hogy a „Színes fák projekt” céljára elkülönített 3053. számú költségvetési sor terhére az Sz-138/2016. 
számú előterjesztés mellékletében meghatározott helyszíneken, és darabszámban színes lombú fák 
telepítésének lehetőségét vizsgálja meg, és a vizsgálat eredményétől függően a telepítés érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.  
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

 
3./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcában 

Sz-139-144/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-139/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-139/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 179/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2 SPAGHI Kft. 
(székhelye: 1072. Dob utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú, üzlete előtti közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti 
díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban a 2016. május 1. – 2016. október 31. közötti időszakra vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban (01.01 – 
05.31. és 09.01 – 12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m2/hó, főszezonban (06.01. – 08. 31.) bruttó 6.772,- Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gábor: Mivel közterületről van szó, itt tudom megkérdezni, amit szeretnék. Tegnap a Határ úti felújított 
területen sikerült szép fotókat készítenem, és látszik, hogy eléggé szemetes a terület. Ha jól tudom, ez a terület 
már a Fővároshoz tartozik, nem nekünk kell takarítani, de kérem a Hivatalt, hogy ha van rá lehetőség, hívjuk fel a 
figyelmüket, hogy végezzék el. A fotókat átadom Madár Éva irodavezető asszonynak.  
A tegnapi nap folyamán az Erkel utcában lakók hívtak fel, hogy ismét le van zárva teljes hosszában az utca. Ez 
már két héttel ezelőtt csütörtökön is megtörtént, amikor felhívtam a Ferencvárosi Közterület-felügyeletet, akik 
kimentek és megállapították, hogy jogtalanul van lezárva az utca. Tegnap Rimovszki Tamás igazgató úr 
ismételten megállapította, hogy engedély nélkül le van zárva az Erkel utca teljes hosszában. Ez azért is érdekes, 
mert az előző ülésen adtunk ki az utcára a lezárási engedélyt pénteki napra, és a lakók azt már nehezen 
„emésztik meg”, hogy csütörtökön is le van zárva végig. A Hivatal tud erről valamit? Az első alkalommal a 
Közterület-felügyelet elküldte szabálysértésre az ügyet, és ha jól tudom, az első büntetés 50 000 forint volt. 
Lehetséges, hogy ezzel többet kellene foglalkozni, nem biztos, hogy ez visszatartó erő. 
 
Madár Éva: Szabálysértési eljárást, és a közterület jogtalan használatára vonatkozó bírságot a Hatósági Iroda 
szabja ki. Ezzel kapcsolatban tőlük tudunk információt kérni.  
Mivel a Határ úti terület egy tömegközlekedési csomópont, így a BKK-nál maradt a terület kezelése. Értesíteni 
fogjuk őket a szemét elszállításáról. 
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Baranyi Krisztina: Az utca lezárásával kapcsolatos kérelmet is a Hatósági Irodához kell beadni? 
 
Madár Éva: Nem, a közterület-használati engedély kérelmeket egy formanyomtatványon, a megfelelő 
mellékletekkel együtt a Városüzemeltetési és Felújítási Irodához kell beterjeszteni. A közterület-használati 
rendelet mondja ki, hogy a döntésre vonatkozó hatáskör Polgármester úrhoz vagy a bizottsághoz tartozik. A 
döntések alapján a kérelmezővel közterület-használati megállapodást köt az iroda. Ha viszont engedély nélkül, 
jogtalanul használja a közterületet, az már szabálysértés, és ebben az esetben a Hatósági Iroda tud eljárni. 
 
Sz-140/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-140/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 180/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy DYALE Kft. 
(székhelye:1223.Budapest, Tűzliliom utca 31. fsz. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám 
előtti díszburkolatos parkoló 18 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2016. május 1. – 2016. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-
05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-141/2016. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: Egy határozati javaslat van, mivel a Kft. helyiség bérleti díjjal tartozik, ebben az esetben a rendelet 
nem teszi lehetővé a közterület-használati engedély megadását. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-141/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 181/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ERLIN STÚDIÓ Kft. 
(székhelye:1092.Budapest, Ráday utca 49. fsz. 6.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 20 m2-es területére a közterület használathoz nem járul hozzá tekintettel arra, 
hogy az ERLIN STÚDIÓ Kft. ügyvezetőjének az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-142/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-142/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 182/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a NORKABÁR Kft. 
(székhelye:1192 Budapest, Taksony utca 1. fsz. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti díszburkolatos parkoló 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2016. április 20. – 2016. szeptember 30. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-
05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-143/2016. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A bizottság a februári ülésén jóváhagyott a Kft. részére 33 négyzetméter közterület használatot. Erre 
a területre építette ki a dobogós teraszt, de túlméretezte, és 8 négyzetméterrel nagyobb, mint a jóváhagyott 
terület. Ezen kívül nincs meg a BKK által előírt 2 méteres távolság a gyalogosforgalom részére. 
 
Görgényi Máté: Ha elutasítjuk, akkor itt is a Hatósági Iroda fog intézkedni? 
 
Madár Éva: Értesíteni fogjuk a bizottság döntéséről a kérelmezőt, felszólítjuk, hogy a dobogót a bizottság által 
jóváhagyott területre építse ki. Amennyiben ennek nem tesz eleget bizonyos időn belül, akkor a Hatósági Iroda 
fogja a szabálysértési eljárást lefolytatni. 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-143/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 183/2016. (IV.15.) 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 – üzlete előtti - közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti 
díszburkolatos parkolósáv és gyalogjárda 8 m2-es területére a közterület használathoz nem járul hozzá. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-144/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-144/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 184/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TWO PIPI Kft. 
(székhelye: 1173. Budapest, Kaszáló utca 47.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/B. szám 
előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es és a Ráday utca 33/A. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 25 m2-es 
területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2016. április 16. – 
2016. október 30. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban (01.01 – 05.31. és 09.01 – 12.31.) bruttó 4.508,- 
Ft/m2/hó, főszezonban (06.01. – 08. 31.) bruttó 6.772,- Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcán kívüli 
díszburkolatos területekre 

Sz-145-148/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-145/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-145/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 185/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CAT-GASTRO Kft. 
(székhelye:1094. Budapest, Tompa utca 15. B. ép.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 15/B. 
szám előtti nem díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban a 2016. április 16. – 2016. október 26. közötti időszakra, vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület használathoz 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) 
bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó 85 %-a. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-146/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-146/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 186/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Chili Pepper Kft. 
(székhelye:1094. Budapest, Tompa utca 7. fsz.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 7. szám 
előtti díszburkolatos parkoló 25 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2016. április 16. – 2016. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára, 
melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- 
Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó, mellett a közterület használathoz 23.30 óráig tartó 
maximális kiszolgálási időben meghatározva az alábbi kikötéssel hozzájárul: 
-A CHILI PEPER Kft. köteles gondoskodni a kihelyezett KRESZ táblák láthatóságának biztosításáról, azokat sem 
napernyővel, sem más tárggyal nem takarhatja el. A Kft. a napernyőt munkanapokon 7.00 és 16.00 óra között 
nem nyithatja ki. 
A Chili Pepper Kft. köteles betartani a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai 
kezelői hozzájárulásában előírt alábbi feltételeket: 
- A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel úgy kell 
elhatározni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
- A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a fogalombiztonság érdekében az előírások 
szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni. 
- A forgalmi sáv (szabad) szélessége minimum 3 m kell legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 
0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. A terasz szélessége nem érheti el a parkolósáv 
szélességét. 
- A terasz korlátra az utcában éppen aktuális forgalmi irányból, (F-024) „iránytábla (jobbra)” tájékoztató jelzőtáblát 
kérünk kihelyezni. 
Határidő: 15 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-147/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-147/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 187/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KoVekni Kft. (székhelye: 
1094. Budapest, Ferenc tér 10. A. ép. 6. em. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, 
de legkorábban 2016. április 16. – 2016. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz (pad) kihelyezése 
céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- 
és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 
6.772,- Ft/m²/hó (díjszámítás szempontjából 21.00 óráig) 80 %-a: 
-hétfőtől – péntekig 19.00 óráig (díjszámítás szempontjából 21.00 óráig) 
-szombat - vasárnap zárva (díjszámítás szempontjából 21.00 óráig). 
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Határidő: 15 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-148/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-148/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 188/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JÓPIPA SÖRÖZŐ  Kft. 
(székhelye:1203.Budapest, Dessewffy utca 24.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37055) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 6. szám 
előtti (Pipa utca Csarnok tér sarok) díszburkolatos gyalogjárda 8 m2-es területére a közterület-használati 
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2016. április 16. – 2016. október 15. közötti időszakra 
(vasárnapok és ünnepnapok kivételével), vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) 
bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-149-150/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-149/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-149/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 189/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a 
MOHACHMA Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Lövölde tér 3. 3. em. 16.) részére a 2016. április 16. – 2017. április 
1. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Haller utca 12-14. szám előtt 
található nem díszburkolatos zöldterület 22 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás 
maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-Hétfőtől – péntekig 22.00 óráig, 
-Szombaton 08.00 18.00 óráig, 
-Vasárnap zárva. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-150/2016. sz. előterjesztés 
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-150/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 190/2016. (IV.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a PUKHOLM 
Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) részére a 2016. április 21. – 2016. október 30. közötti 
időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Haller utca 12-14. szám előtt található nem 
díszburkolatos zöldterület 14 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális 
idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-Hétfőtől – szombatig 22.00 óráig, 
-Vasárnap zárva. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Görgényi Máté  
elnök 

 
Hidasi Gábor 
bizottsági tag 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   
 
 
 
 


