Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2017. október 4-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Görgényi Máté elnök,
Baranyi Krisztina,
Fröhlich Péter,
Gyurákovics Andrea,
Jancsó Andrea Katalin,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Mészáros László,
Szilágyi Zsolt,
Hidasi Gábor,
Szőke Levente tagok.

Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő, Dr. Bánfi Réka közigazgatási
főtanácsadó, Apollónia Aranka irodavezető, Dr. Kasza Mónika irodavezető, Dr. Mizsák Ildikó irodavezető, NyesteSzabó Marianna irodavezető, Szili Adrián irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Riskó György
irodavezető-helyettes, Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Puháné Bándi Ágota
csoportvezető, Nehéz Jenő Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Teszár Hedvig környezetvédelmi
munkatárs, Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Kölkedi Krisztián – RÁDKÖZ
Kft. képviselője, Cseri Balázs.
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017.
október 4-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e
kérdés, észrevétel?
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 311/2017. (X.04.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
186/3-4/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
219/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
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3./ Az „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben
2016” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel
kapcsolatos elszámolás
Sz-417/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
4./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat elbírálása
Sz-418/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
5./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2018. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-403/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-392-393/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-394-396/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-397/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-398/2017., Sz-407/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
10./ Határozat módosítása
Sz-399-400/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Határozat visszavonása
Sz-401/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-402/2017., Sz-408-409/2017., Sz-415/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-404/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

(8 igen, egyhangú)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
186/3-4/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 186/3/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 312/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 186/3/2017. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017.
költségvetés módosítása (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
2./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
219/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
Hidasi Gábor: Az előterjesztésben látható, hogy a zöldterület nagymértékben csökkenne. Kérdezném Főépítész
urat, ha itt lenne, hogy ez miért van, és ebben a formában támogatjuk?
Görgényi Máté: Nem látok bejelentkezést.
Hidasi Gábor (ÜGYREND): Bíztam benne, hogy kapok választ, de ha nem, akkor kérem, vegye le a bizottság
napirendjéről az előterjesztést. A következő ülésre csak megkapjuk a választ.
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk Hidasi Gábor ügyrendi javaslatáról, miszerint a bizottság az előterjesztést
vegye le napirendjéről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 313/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
”A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 219/2017. sz. - ”Javaslat
településrendezési szerződés megkötésére” című – előterjesztést leveszi napirendjéről.”
(3 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 219/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 314/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 219/2017. sz. – ”Javaslat településrendezési szerződés megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Hidasi Gábor, a bizottság tagja nem szavazott.
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)
3./ Az „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési
intézményeiben 2016” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott
támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-417/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Hidasi Gábor: Felháborítónak tartom, ami az előbb történt. Polgármester úr is jelen van, nem tudom, hogy
mennyire tartja elfogadhatónak, ami az előző napirendi pontnál történt. Azt tartom normálisnak, hogy ha valaki
kérdez, akkor arra kap választ. Ha nincs jelen a válaszadó, akkor szerintem azt a napirendet le kell venni és a
következő ülésen megtárgyalni. Nem tudom, hogy ez miért jó így.
Dr. Bácskai János: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hidasi úr! Azt kell mondjam, hogy igaza van a hozzászólásában.
Véleményem szerint, ha az előterjesztő nincs itt, akkor a helyettesítéséről gondoskodni kell, ami láthatóan nem
történt meg. Ellenben az Ön által felvetettek érdemben nem járultak volna hozzá a napirend tárgyalásához. A
„zöld” megjegyzés érdekes lehet, engem is érdekel, de az előterjesztés nem erről szólt. Ettől függetlenül javaslom
a bizottságnak, hogy az előterjesztés ezen vonatkozásaira – hogy a zöldfelület nő vagy csökken – térjen vissza.
Görgényi Máté: A napirendhez van esetleg hozzászólás? Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz417/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 315/2017. (X.04.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi
Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben 2016” pályázat
keretében, a kerületi oktatási (Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül), és nevelési
intézmények részére nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK
AZ INTÉZMÉNY NEVE, CÍME

Csicsergő Óvoda, Thaly
Kálmán u. 38.

Csudafa Óvoda
Óbester u. 9.

TÉMAKÖR
Zöldítés (növények, zúzott kő), kirándulások (útiköltség,
programköltség), előadások szervezése, vetélkedők
lebonyolítása (eszközök, játékok, jutalmak beszerzése),
kiállítás lebonyolítása (ábrázolási eszközök beszerzése),
fejlesztőjátékok és tanulóbiciklik vásárlása
Kirándulás lebonyolítása, zöldítés (palánták, virágföld,
trágya, virágládák), Füvészkerti séta,
Természettudományi Múzeum látogatása, rajzpályázat
lebonyolításához alapanyag és jutalmak vásárlása,
előadás az óvodában, madáretető készítése, kerti

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

650.000

757.596
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Epres Óvoda, Epreserdő u.
10.
Ferencvárosi Egy. Bölcsődei
Intézm.

szerszámok és eszközök beszerzése (benzines fűkasza)
Kirándulás lebonyolítása (buszköltség, belépők),
homokozó felújítása és takarása, zöldítés (növények,
termőföld)
A Föld Napja alkalmából az összes tagintézményben zöld
pólóba öltözve, közösen zöldítenék a területet.
Felhasználandó anyagok: virágládák, virágföld, muskátli,
növények, palánták, sövények, ágyásszegély, „minigarden
vertical szett” (függőleges növénytároló rendszer)

573.865

314.450

Kerekerdő Óvoda
Vágóhíd u. 35-37.

Gyermek kerti szerszámok, virágföld, virágpalánták,
fűszernövények és fa virágládák

349.821

Kicsi Bocs Óvoda
Erkel u. 10.

Minden csoport számára 1-1 veteményeskert kialakítása
(faládák, virágföld, vetőmag, palánta, kerti szerszámok,
szerszámtartó fal és kerítés kiépítése, talaj kialakítása, 2
db kerti pad)

899.999

Árnyékoló kialakításának költsége, párakapu, fák, cserjék,
növények, virágföld, virágláda, fűmag, tápoldat, kanna, 5
db gyermek asztal
Kerti szerszámok és eszközök beszerzése, zöldítés
Méhecske Óvoda Ifjúmunkás (virágtartó, virágföld, növények), lamináló gép, terrárium,
utca 30.
üvegház, távcső, nagyító, bogárnéző, vizes asztal,
párakapu beszerzése
Foglalkozások költsége, zöldítés (növények, virágok,
virágtartók, föld, kerti szerszámok és szemetes),
Napfény Óvoda, Napfény utca kirándulások (buszbérlés, belépők), Madártani egyesületi
4.
tagság, akváriumi szellőztető, halak pótlása, kisállatok
tartásához élelem, távcsövek, bogárnézegetők, nagyítók,
kerékpártároló befedése, fű pótlása (fűmag, trágya)
Liliom Óvoda, Liliom utca 15.

Sövénykerítés kialakítása, fák, virágok ültetése, termőföld,
növényládák, virágföld, tápoldat

Ugrifüles Óvoda,
Hurok u. 9.

500.000

229.735

752.000

430.000

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül)
AZ INTÉZMÉNY
NEVE, CÍME

TÉMAKÖR

Szakkörök,
kirándulások,
kiállítások,
múzeumi
foglalkozások, tábor, vetélkedők, kézműves foglalkozások
Bakáts Téri Ének-Zenei Ált.
lebonyolítása
(belépők,
útiköltség,
szállásdíj,
Iskola
anyagvásárlás, jutalmazás, előadók ajándéka), iskolai
Bakáts tér 12.
élőkert fenntartása (növények, madáretető, madáreleség,
madáretető, anyagvásárlás), intézményi belépők
(Állatkert, Vadaspark, Nemzeti parkok stb.)
Kirándulások
lebonyolítása
(útiköltség,
belépők,
József A. Ált. Iskola és
szakvezetés), verseny lebonyolítása (alapanyag,
EGYMI, Mester u. 67.
jutalmazás), zöldítés (növények, műtrágya, virágföld)
Kirádulás (útiköltség, belépők, étkezés), környezetvédelmi
Ferencvárosi Komplex Óvoda,
napok versenyeinek megrendezése (alapanyag,
Ált. Isk. és EGYMI, Gát u. 6.
útiköltség, jutalmazás), zöldítés (növények)
Kosztolányi D. Ált. Iskola,
„Mesekert” mezítlábas tanösvény kialakítása (fa oszlopok,

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

650.000

448.470
234.996
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Ifjúmunkás u. 1.

geotextília, feltöltéshez alapanyag, lazúr, szerelvények,
termőföld, szállítás, fűmag)
277.399
Intézményi belépők, útiköltség és foglalkozások (Csodák
Palotája, Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági
Múzeum,
Csatornázási
Művek),
gyermekvasút
877.024
Kőrösi Csoma S. Kéttannyelvű
foglalkozás, fém hulladékgyűjtő edények beszerzése,
Ált. Iskola, Ifjúmunkás u. 13.
természet- és környezetvédelemi könyvek, szoftver
vásárlása, zöldítés (növények, virágtartó), Öko-Pack
játszóházon részvétel
Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és tárgyi díjazás
Leövey Klára Gimnázium
költségei), Állatkert, üzem- és múzeumlátogatások
312.000
Vendel u. 1.
(utazási költség, belépők), zöldítés (virágföld, tápoldat)
Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park programsorozatán,
öko-szaktábor (utazás, szállás), szakkörök anyag- és
Molnár Ferenc Általános
eszközkészletének bővítése, interaktív term. tud. kiállítás
401.997
Iskola, Mester u. 19.
tárgyi jutalmazása, zöldítés (virágföld, cserepes
dísznövény)
Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Tárgyi jutalmazások, zöldítés (palánta, vetőmag,
Gimázium
virágföld), öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség,
690.000
Telepy u. 17.
tábori programok)
Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák, előadások
(utazási költség, belépők, szakvezetés), zöldítés
Weöres S. Ált. Isk. és Gimn., (növények, termőföld, kerti szerszámok, növényvédő
613.545
Lobogó u. 1.
szerek), sziklakert és kerti tó kialakítása, szegélykő,
folyóirat előfizetés, kenu bérlés, szelektív hulladékgyűjtő
edények beszerzése
Határidő: 2017. október 4.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Kicsi
Bocs Óvoda 1,- Ft-os, a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI 4,- Ft-os, a Kosztolányi Dezső
Általános Iskola 1,- Ft-os, valamint a Molnár Ferenc Általános Iskola 3,- Ft-os visszafizetési kötelezettségével
kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok szerinti leírásához.
Határidő: 2017. október 4.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megállapítja, hogy a Csudafa Óvodának
180.404,- Ft-os, a Kerekerdő Óvodának 218.179,- Ft-os, valamint a Méhecske Óvodának 265,- Ft-os
visszafizetési kötelezettsége van. Felkéri a Polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettségre vonatkozó
felszólító levél megküldése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. október 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, egyhangú)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)
Fröhlich Péter, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
4./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat elbírálása
Sz-418/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Görgényi Máté elnök
Görgényi Máté: A Bizottság a korábbiakhoz képest nem limitálja már magát rögtön az év elején az összegek
különböző „kosarakba pakolásával”, amivel tud gazdálkodni a környezetvédelem és közbiztonság terén. Nyilván
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ezek külön soron szerepelnek, de a környezetvédelmi soron szereplő összeget nem bontjuk év elején külön,
ezért van némi rugalmasságunk, amikor a pályázatok beérkeznek, hogy mekkora összeget fordítunk erre.
Kértem a Hivatal munkatársait, hogy csináljanak egy kimutatást, ami megmondja, hogy mik azok a
kötelezettségeink, amiket ebben az évben még ennek a sornak a terhére kell teljesítenünk. Ennek alapján úgy
„kerekedett”, hogy nagyjából 11,5 millió forintot tud a Bizottság erről a környezetvédelmi sorról biztosítani ennek a
pályázatnak a keretein belül, ezért erre az összegre teszek egy javaslatot.
Görgényi Máté elnök felolvasta a javasolt összegeket.
Görgényi Máté: Gondolom, hogy a Képviselők korábban megismerték az előterjesztést, hiszen az ülés előtt
nyilván elolvasták. Ha olyan kérdés vetődik fel, hogy 1-1 intézmény kapcsán kívánnak egy összeget
megfogalmazni, akkor gondolom jelzik.
Szilágyi Zsolt: A Csudafa Óvodánál fennmaradt az előző évből 180.000 forint, amivel nem rendelkezett, és a
Kerekerdő Óvodának, Méhecske Óvodának is volt ilyen összege, amit vissza kellett fizetniük. Ezek az összegek
beérkeztek az Önkormányzathoz? Amíg nem érkezett be, addig adjunk nekik másik összeget vagy addig
függesszük fel?
Görgényi Máté: Az előző előterjesztésben valóban vannak olyan fennmaradó összegek, amelyeket nem tudtak
felhasználni és ezt vissza kell utalják az Önkormányzat részére. Az elszámolásukkal kapcsolatban ne tegyünk
ilyen kitételt – tekintettel arra, hogy a tisztelt Bizottság elfogadta a beszámolókat -, mivel nyilvánvalóan az
Önkormányzat akkor fogja tudni teljesíteni a mostani pályázati kifizetést, ha az az összeg befolyt. Azt javaslom,
hogy ezt tekintsük evidenciának. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-418/2017. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról az elhangzott összegekkel kiegészítve.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 316/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2017” pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sorról 11.663.620,-Ft-tal
támogatja.
2./ az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat keretében a 3205. számú költségvetési sor terhére az alábbi
intézmények pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal,
hogy az összegek felhasználási határideje: 2018. május 18.; az elszámolási határidő: 2018. május 31.
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK

NÉV, CÍM

IGÉNYELT
ÖSSZEG
(Ft)

Csicsergő Óvoda
Thaly K. u. 38.

900.000

Csudafa Óvoda
Óbester u. 9.

992.500

TÉMAKÖR
Zöldítés (növények, kövek), kirándulások (útiköltség,
programköltség), vetélkedők lebonyolítása (eszközök,
játékok, jutalmak beszerzése), homokozó fölé napvédő
szerkezet telepítése, fém kapu fával történő beborítása az
autóforgalom ártalmainak csökkentésére
Kirándulások és múzeumlátogatások lebonyolítása
(útiköltség, belépők, előadások), madarász foglalkozás,
zöldfelület és zöldsarok kialakítása, kert karbantartásához
eszközök
beszerzése,
természetés
környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és
játékok vásárlása

KIFIZETENDŐ
(JAVASOLT ÖSSZEG,
Ft)

800.000,-

800.000,-
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Epres Óvoda
Epreserdő u. 10.
Ferencvárosi Egy.
Bölcsődei Intézm.
Ráday u. 46.
Kerekerdő Óvoda
Vágóhíd u. 35-37.

535.000
641.420
683.000

Kicsi Bocs Óvoda
Erkel u. 10.

552.000

Liliom Óvoda Liliom
utca 15.

320.000

Méhecske Óvoda
Ifjúmunkás u. 30.

350.000

Napfény Óvoda
Napfény utca 4.

1.022.000

Ugrifüles Óvoda
Hurok u. 9.

700.000

Kirándulások lebonyolítása (útiköltség, belépők), interaktív
foglalkozás, kültéri ivókút beszerzése, udvari asztalok
felújítása, zöldfelület és zöldsarok kialakítása
Ráday utcai részlegben transzformátorház köré sövény
telepítése, egészségvédelem (napvédő szerkezet
kialakítása), füvesítés (fűmag)
Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták,
növények)
Zöldítés
(gyümölcsfák,
sziklakerti
növények,
virághagymák, virágföld, növények, virágládák, virágtartó
fal kialakítása), nádszövet fal vásárlása
Múzeumpedagógiai előadások, „Bogárháton” program,
madárbarát előadás, kirándulás (buszköltség, foglalkozás
költsége), természetvédelmi témájú könyvek beszerzése,
kiállítás a zöldprogram emlékeiből (anyag- és
eszközvásárlás)
„Bogárháton” program, akváriumi kellékek, zöldítés
(növények, mulcs, terméskő, ágyásszegély, virágtartók,
kaspók, cserépburkoló ,virágföld)
Foglalkozások költsége, zöldítés (növények, virágok, fák,
virágtartók, föld, kerti szerszámok és szemetes),
kirándulások (buszbérlés, belépők), Madártani egyesületi
tagság, akváriumi növények, halak pótlása, kisállatok
tartásához élelem, fű pótlása, könyvek vásárlása,
homokozók árnyékolóinak cseréje, kerti kiülő kialakítása
Zöldítés (fák, növények), napellenzők beszerzése

535.000,641.420,683.000,552.000,-

320.000,-

350.000,-

800.000,-

700.000,-

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül)
NÉV, CÍM

IGÉNYELT
ÖSSZEG
(Ft)

Bakáts Téri ÉnekZenei Ált. Iskola
Bakáts tér 12.

760.000

József A. Ált. Iskola és
AMI Mester u. 67.

641.800

Ferencvárosi Komplex
Óvoda, Ált. Isk. és
EGYMI, Gát u. 6.

335.000

Kosztolányi D.
Általános Iskola
Ifjúmunkás u. 1.

290.600

Kőrösi Csoma S.
Kéttannyelvű Ált.
Iskola
Ifjúmunkás u. 13.

2.886.851

TÉMAKÖR
Szakkörök,
kirándulások,
kiállítások,
múzeumi
foglalkozások,
tábor,
vetélkedők,
kézműves
foglalkozások lebonyolítása (belépők, útiköltség,
szállásdíj, anyagvásárlás), iskolai élőkert fenntartása
(növények, madáretető, madáreleség, madáretető,
anyagvásárlás),
intézményi
belépők
(Állatkert,
Vadaspark, Nemzeti parkok stb.)
Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny
lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), intézményi
zöldítés
Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi napok
versenyeinek megrendezése (alapanyag, jutalmazás,
dokumentáláshoz fényképezőgép), zöldítés
Önkéntes családi nap keretében a tornaterem külső
falának zöldítése (futtatórácsok, ágyások kialakítása,
beültetése), pergola kialakítása, növényesítése), iskola
ablakaiba növények ültetése
Intézményi belépők, útiköltség és foglalkozások (Csodák
Palotája,
Természettudományi
Múzeum,
Mezőgazdasági Múzeum, Csatornázási Művek),
gyermekvasút foglalkozás, fém hulladékgyűjtő edények

KIFIZETENDŐ
(JAVASOLT ÖSSZEG,
Ft)

700.000,-

641.800,335.000,-

290.600,-

700.000,-
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Leövey Klára Gimn.
Vendel u. 1.

715.000

Molnár Ferenc
Általános Iskola
Mester u. 19.

684.800

Ferencvárosi Sport Ált.
Isk. és Gimázium
Telepy u. 17.

766.000

Weöres S. Ált. Isk. és
Gimnázium
Lobogó u. 1.

750.600

beszerzése, természet- és környezetvédelemi könyvek,
szoftver vásárlása, zöldítés (növények, virágtartó), ÖkoPack játszóházon részvétel
Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás
költségei), üzem- és múzeumlátogatások, versenyek,
terepgyakorlat (utazási költség, szállás, étkezés,
belépők), növényjelző táblák
Részvétel
a
Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
programsorozatán, öko-szaktábor (utazás, szállás),
szakkörök anyag- és eszközkészletének bővítése,
akváriumi halak és kellékek, interaktív term. tud. kiállítás
tárgyi jutalmazása, zöldítés (virágföld, cserepes
dísznövény), Állatkerti bérlet
Tárgyi jutalmazások,
zöldítés (palánta, vetőmag,
virágföld, virágláda), öko-jutalomtábor (szállás, étkezés,
útiköltség, tábori programok költsége)
Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák,
előadások (utazási költség, belépők, szakvezetés),
zöldítés (növények, termőföld, kerti szerszámok,
növényvédő szerek, műtrágyák), hulladéktároló
vásárlás, folyóirat előfizetés, evezés, sárkányhajózás

700.000,-

684.800,-

700.000,-

700.000,-

ÖSSZESEN: 14.526.571
11.633.620,3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési Központtal, a bölcsődék, óvodák esetében pedig a nyertes pályázó intézményekkel
kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 1./ pont tekintetében: 2017. október 4.
2./ pont tekintetében: 2018. május 18. és május 31.
3./ pont tekintetében: 2017. október18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Elnézést kérek, de a határozati javaslatban van egy kiegészítés, amiről azt hittem, hogy már
javításra került. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Bizottság a VVKB 316/2017. (X.04.) sz. határozatát
visszavonja.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 317/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 316/2017. (X.04.)
sz. határozatát visszavonja.
Határidő: 2017. október 4.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Kérem Irodavezető Asszonyt, hogy mit módosítsunk a határozati javaslatban.
Apollónia Aranka: A határozati javaslat 3. pontjában a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot kérem
javítani Ferencvárosi Belső-Pesti Tankerületi Központra, mivel a szerződést velük kell megkötni.
Görgényi Máté: Köszönöm a kiegészítést. Kérem, szavazzunk az Sz-418/2017. sz. előterjesztés módosított
határozati javaslatáról a kiegészített összegekkel.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 318/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2017” pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sorról 11.663.620,-Ft-tal
támogatja.
2./ az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat keretében a 3205. számú költségvetési sor terhére az alábbi
intézmények pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal,
hogy az összegek felhasználási határideje: 2018. május 18.; az elszámolási határidő: 2018. május 31.
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK

NÉV, CÍM

IGÉNYELT
ÖSSZEG
(Ft)

Csicsergő Óvoda
Thaly K. u. 38.

900.000

Csudafa Óvoda
Óbester u. 9.

992.500

Epres Óvoda
Epreserdő u. 10.

535.000

Ferencvárosi Egy.
Bölcsődei Intézm.
Ráday u. 46.
Kerekerdő Óvoda
Vágóhíd u. 35-37.

641.420
683.000

Kicsi Bocs Óvoda
Erkel u. 10.

552.000

Liliom Óvoda Liliom
utca 15.

320.000

Méhecske Óvoda
Ifjúmunkás u. 30.

350.000

Napfény Óvoda
Napfény utca 4.

1.022.000

TÉMAKÖR
Zöldítés (növények, kövek), kirándulások (útiköltség,
programköltség), vetélkedők lebonyolítása (eszközök,
játékok, jutalmak beszerzése), homokozó fölé napvédő
szerkezet telepítése, fém kapu fával történő beborítása az
autóforgalom ártalmainak csökkentésére
Kirándulások és múzeumlátogatások lebonyolítása
(útiköltség, belépők, előadások), madarász foglalkozás,
zöldfelület és zöldsarok kialakítása, kert karbantartásához
eszközök
beszerzése,
természetés
környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és
játékok vásárlása
Kirándulások lebonyolítása (útiköltség, belépők), interaktív
foglalkozás, kültéri ivókút beszerzése, udvari asztalok
felújítása, zöldfelület és zöldsarok kialakítása
Ráday utcai részlegben transzformátorház köré sövény
telepítése, egészségvédelem (napvédő szerkezet
kialakítása), füvesítés (fűmag)
Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták,
növények)
Zöldítés
(gyümölcsfák,
sziklakerti
növények,
virághagymák, virágföld, növények, virágládák, virágtartó
fal kialakítása), nádszövet fal vásárlása
Múzeumpedagógiai előadások, „Bogárháton” program,
madárbarát előadás, kirándulás (buszköltség, foglalkozás
költsége), természetvédelmi témájú könyvek beszerzése,
kiállítás a zöldprogram emlékeiből (anyag- és
eszközvásárlás)
„Bogárháton” program, akváriumi kellékek, zöldítés
(növények, mulcs, terméskő, ágyásszegély, virágtartók,
kaspók, cserépburkoló ,virágföld)
Foglalkozások költsége, zöldítés (növények, virágok, fák,
virágtartók, föld, kerti szerszámok és szemetes),
kirándulások (buszbérlés, belépők), Madártani egyesületi
tagság, akváriumi növények, halak pótlása, kisállatok

KIFIZETENDŐ
(JAVASOLT ÖSSZEG,
Ft)

800.000,-

800.000,-

535.000,641.420,683.000,552.000,-

320.000,-

350.000,-

800.000,-
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tartásához élelem, fű pótlása, könyvek vásárlása,
homokozók árnyékolóinak cseréje, kerti kiülő kialakítása
Ugrifüles Óvoda
Hurok u. 9.

700.000

Zöldítés (fák, növények), napellenzők beszerzése

700.000,-

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül)
NÉV, CÍM

IGÉNYELT
ÖSSZEG
(Ft)

Bakáts Téri ÉnekZenei Ált. Iskola
Bakáts tér 12.

760.000

József A. Ált. Iskola és
AMI Mester u. 67.

641.800

Ferencvárosi Komplex
Óvoda, Ált. Isk. és
EGYMI, Gát u. 6.

335.000

Kosztolányi D.
Általános Iskola
Ifjúmunkás u. 1.

290.600

Kőrösi Csoma S.
Kéttannyelvű Ált.
Iskola
Ifjúmunkás u. 13.

2.886.851

Leövey Klára Gimn.
Vendel u. 1.

715.000

Molnár Ferenc
Általános Iskola
Mester u. 19.

684.800

Ferencvárosi Sport Ált.
Isk. és Gimázium
Telepy u. 17.

766.000

Weöres S. Ált. Isk. és
Gimnázium
Lobogó u. 1.

750.600

ÖSSZESEN:

14.526.571

TÉMAKÖR
Szakkörök,
kirándulások,
kiállítások,
múzeumi
foglalkozások,
tábor,
vetélkedők,
kézműves
foglalkozások lebonyolítása (belépők, útiköltség,
szállásdíj, anyagvásárlás), iskolai élőkert fenntartása
(növények, madáretető, madáreleség, madáretető,
anyagvásárlás),
intézményi
belépők
(Állatkert,
Vadaspark, Nemzeti parkok stb.)
Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny
lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), intézményi
zöldítés
Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi napok
versenyeinek megrendezése (alapanyag, jutalmazás,
dokumentáláshoz fényképezőgép), zöldítés
Önkéntes családi nap keretében a tornaterem külső
falának zöldítése (futtatórácsok, ágyások kialakítása,
beültetése), pergola kialakítása, növényesítése), iskola
ablakaiba növények ültetése
Intézményi belépők, útiköltség és foglalkozások (Csodák
Palotája,
Természettudományi
Múzeum,
Mezőgazdasági Múzeum, Csatornázási Művek),
gyermekvasút foglalkozás, fém hulladékgyűjtő edények
beszerzése, természet- és környezetvédelemi könyvek,
szoftver vásárlása, zöldítés (növények, virágtartó), ÖkoPack játszóházon részvétel
Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás
költségei), üzem- és múzeumlátogatások, versenyek,
terepgyakorlat (utazási költség, szállás, étkezés,
belépők), növényjelző táblák
Részvétel
a
Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
programsorozatán, öko-szaktábor (utazás, szállás),
szakkörök anyag- és eszközkészletének bővítése,
akváriumi halak és kellékek, interaktív term. tud. kiállítás
tárgyi jutalmazása, zöldítés (virágföld, cserepes
dísznövény), Állatkerti bérlet
Tárgyi jutalmazások,
zöldítés (palánta, vetőmag,
virágföld, virágláda), öko-jutalomtábor (szállás, étkezés,
útiköltség, tábori programok költsége)
Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák,
előadások (utazási költség, belépők, szakvezetés),
zöldítés (növények, termőföld, kerti szerszámok,
növényvédő szerek, műtrágyák), hulladéktároló
vásárlás, folyóirat előfizetés, evezés, sárkányhajózás

KIFIZETENDŐ
(JAVASOLT ÖSSZEG,
Ft)

700.000,-

641.800,335.000,-

290.600,-

700.000,-

700.000,-

684.800,-

700.000,-

700.000,-

11.633.620,-
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3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Belső-Pesti
Tankerületi Központtal, a bölcsődék, óvodák esetében pedig a nyertes pályázó intézményekkel kösse meg a
támogatási szerződést.
Határidő: 1./ pont tekintetében: 2017. október 4.
2./ pont tekintetében: 2018. május 18. és május 31.
3./ pont tekintetében: 2017. október18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
5./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2018. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-403/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Szili Adrián: Tisztelt Bizottság! A tavalyi évben jelentősen, több körben átdolgoztuk a pályázati kiírást mindkét
utca esetében. Most ugyanabban a formában megy az előterjesztés, mint tavaly volt, semmilyen jelentős változás
nem történt és jelzés sem érkezett. A pályázati felhívás 4. oldalán a kipontozott részt ki kellene egészíteni a
pályázat beadásának, illetve a borítékbontás határidejével. Megnéztük a határidőket, egy csütörtöki és egy
pénteki napot vettünk figyelembe, a pályázat beadási határidejére 2017. november 30. 16.00 órát javaslunk, míg
a borítékbontásra 2017. december 1. 10.00 órát.
Görgényi Máté: Köszönjük a kiegészítést. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-403/2017. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról, az elhangzott kiegészítéssel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 319/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az Sz-403/2017. számú előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást jóváhagyja.
2./ a vendéglátó-terasz kialakítására beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg:
előnyt élvez az a vendéglátó-egység, aki:
- az általa üzemeltetett vendéglátóhely előtti közterületet kéri használatba, szempont a vendéglátóhely
elhelyezkedése, a kért közterülethez viszonyítva a napi zökkenőmentes és gyors kiszolgálás,
- a korábbi években is rendelkezett az érintett területen vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó közterülethasználati engedéllyel,
- ellen panasz nem érkezett,
- közterület-használatot követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza,
- a vendéglátóhely közterületről látható portálja, klímaberendezése, árnyékolója, reklám-elhelyezése a
településképbe illeszkedik, a KSZT-vel nem ellentétes.
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a vendéglátó-teraszok kialakítására vonatkozó pályázatot írja ki.
4./ a beérkezett pályázatokat elbírálás céljából terjessze a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság elé.
Határidő: 1-3. pont 2017. október 31.
4. pont a pályázat lezárását követő 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
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6./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-392-393/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-392/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-392/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 320/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fekete Nyolcas Bt.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 9.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám
előtti díszburkolatos parkolósáv 28 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban a 2017. október 5. – 2017. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása
céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a bruttó 4.508,Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Sz-393/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-393/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 321/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092
Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos
parkolósáv 28 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a
2017. október 5. – 2017. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület
használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)
Baranyi Krisztina, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
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7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre
Sz-394-396/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-394/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-394/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 322/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pflum és Társai Kft.
(székhelye: 1185 Budapest, Áchim András utca 6.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 16. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától,
de legkorábban a 2017. október 5. – 2017. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára
a közterület használatához hétfőtől – vasárnapig 21.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a bruttó 4.508,- Ft/m²/hó díjtétel 80%-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-395/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-395/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 323/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft.
(székhelye:1147. Budapest, Gyarmat utca 88.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/22) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 5. szám
előtti díszburkolatos gyalogjárda 19 m2-es (üzlete előtti 17 m2-es és üzlete melletti 2 m2-es) területére a
közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2017. október 5. – 2018. április 22.
közötti időszakra, és a díszburkolatos gyalogjárda 40 m2-es (üzlete előtti 30 m2-es és üzlete melletti 10 m2-es)
területére a 2018. április 23. – 2018. október 4. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a
közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.0105.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó azzal a
kikötéssel, hogy a kihelyezett napernyő nem nyúlhat túl a terasz által elfoglalt terület határán.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-396/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-396/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

14

VVKB 324/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Piazza D. F. Kft.
(székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fsz. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám
előtti díszburkolatos területre vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz – hétfőtől péntekig
8.00 – 22.00 óráig, szombaton és vasárnap 9.00 – 21.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva
az alábbi bontásban hozzájárul:
a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
-2017. október 5. – 2017. október 31. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 6 m2-es
területére,
-2017. november 1. – 2018. február 28. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 2 m2-es
területére,
-2018. március 1. – 2018. április 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 6 m2-es
területére,
-2018. május 1. – 2018. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti gyalogjárda 8 m2-es
területére,
-2018. május 1. – 2018. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti forgalom elől elzárt
rész 4 m2-es területére,
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 80%-a, illetve 85 %-a.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
8./ Díjcsökkentés iránti kérelem
Sz-397/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-397/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 325/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fruti Kkt. (1091
Budapest, Üllői út 151.) részére a Budapest IX. kerület Pöttyös 6. szám előtti gyalogjárda 32 m 2-es területére a
2017. október 5. – 2017. december 31. közötti időszakra meghatározott közterület használati díj összegét –
amennyiben a Fruti Kkt. megszüntette üzleti tevékenységét és a pavilont zárva tartja - 2017. október 5. napjától
addig, amíg a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a
pavilon üresen áll, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig 20 %-ra mérsékli.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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9./ Napernyőtalp tárolására irányuló közterület-használati kérelem Ráday utca területére
Sz-398/2017., Sz-407/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-398/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-398/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 326/2017. (X.04.) 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. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos
gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban
2017. október 24. napjától – 2017. december 31. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos
napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 4.508,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-407/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-407/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 327/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Minden Finom Étterem
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám
előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 3 m2-es területére a közterület használati megállapodás
megkötésének napjától, de legkorábban 2017. október 15. napjától – 2017. december 31. napjáig vendéglátó
terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára a közterület-használathoz
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,-Ft/m2/hó.
Határidő: 15. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
10./ Határozat módosítása
Sz-399-400/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-399/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-399/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.

16

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 328/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 129/2017.(III.22.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a NORKABÁR Kft.
(székhelye: 1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 23/a.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú – üzlete előtti - közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday
utca 15. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a közterület használati megállapodás megkötésének
napjától, de legkorábban a 2017. április 18. – 2017. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása
céljára a közterület használathoz, - 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 – az
alábbi bontásban hozzájárul:
-a 2017. április 18. – 2017. október 4. közötti időtartamra 12 m2-es területre,
-a 2017. október 5. – 2017. október 31. közötti időszakra 6 m2-es területre.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-400/2017. sz. előterjesztés
Gyurákovics Andrea: Tavasszal is volt itt egy átfedés a teraszengedélyek kérésénél. A „Pointer Pub” tudom,
hogy meg szeretné növelni a teraszának négyzetméterét, de a másik kárára? Vagy a másik nem kérte?
Görgényi Máté: Az előterjesztésből kiderül, hogy jelenleg is ekkora területet foglal. 2017. október 10-től kisebb
helyet kérne, de mégsem ezt akarja, hanem szeretné fenntartani a jelenlegi állapotot az év végéig. Képviselő
Asszony kint volt a helyszínen is.
Szili Adrián: Van egy határidő, amíg a 17 négyzetmétert használja a cég és eztán - ahogy a tavaszi bizottsági
döntéssel jóvá lett hagyva – év végéig csak 3 négyzetméterre tartott volna igényt, de úgy látszik, hogy megy az
üzlet és ezért a 17 négyzetméternél szeretne maradni, csak a határidőt szeretné „kitolni”.
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-400/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 329/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 149/2017.(IV.12.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a WLADEK CREATIVE
HOME Kft. (székhelye: 1162. Budapest, Kassai utca 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám
előtti – üzlete előtti és a szomszédos, volt Pointer Pub előtti - díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2017. április 13. – 2017. december 31.
közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz - azzal a feltétellel, hogy a
Ráday utca 8. számú Társasház kapubejárójának szélességét szabadon kell hagynia - 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, az alábbi bontásban hozzájárul:
-2017. április 13. – 2017. április 15. közötti időszakra 6 m2-es területére,
-2017. április 16. – 2017. május 20. közötti időszakra 17 m2-es területére,
-2017. május 21. – 2017. szeptember 15. közötti időszakra 29 m2-es területére,
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-2017. szeptember 16. – 2017. október 10. közötti időszakra 17 m2-es területére,
-2017. október 11. – 2017. december 31. közötti időszakra 17 m2-es területére.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

(10 igen, egyhangú)

11./ Határozat visszavonása
Sz-401/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-401/2017. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 330/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 237/2017. (VI.21.)
számú határozatát visszavonja.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
12./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem
Sz-402/2017., Sz-408-409/2017., Sz-415/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-402/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-402/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 331/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Swietelsky Magyarország
Kft. (1072. Budapest, Rákóczi út 42.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37054/22) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 2. szám előtti útpályára
összesen 190 m2-es területre forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület, toronydaru bontás céljára
a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett,
2017. október 25. és 26. napjára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati
díj bruttó 230,- Ft/m2/nap, összesen: 87.400,- Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
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Sz-408/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-408/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 332/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Kalotherm Építőipari Zrt.
(1078. Budapest, Nefelejcs u. 42.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37341) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lenhossék u. 30. szám előtti útpálya
összesen 150 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület, betonozás céljára a
Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett,
2017. október 09. napjától 2017. október 12. napjáig a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő
közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, összesen: 117.600,- Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-409/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-409/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 333/2017. (X.04.) sz.

Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Lifting Trade Kft. (1201.
Budapest, Köztemető u. 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező (36929) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 16. szám előtti útpályára összesen 85 m 2es területre forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület, daruzási munkák céljára a Budapest Közút
Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett, 2017. november
11. és november 18. napjára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj
bruttó 230,- Ft/m2/nap, összesen: 39.100,- Ft.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Sz-415/2017. sz. előterjesztés
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-415/2017. sz. előterjesztés „A” határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 334/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TK-Ház Immo
Ingatlanfejlesztő Kft. (székhelye: 2142. Nagytarcsa, Naplás u. 18.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37705) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Thaly
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Kálmán u. 26. szám előtti útpálya összesen 120 m2-es területére, forgalmi rend megváltoztatásával járó
felvonulási terület kialakítása céljára kért közterület-használathoz az alábbi időpontokra:
2017. október 09. napja és 2017. október 14. napja között 1 napra,
2017. október 16. napja és 2017. október 21. napja között 1 napra,
2017. október 23. napja és 2017. október 28. napja között 1 napra, összesen 3 napra hozzájárul, melyre a
fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Mielőtt elrendelném a zárt ülést, Kölkedi Krisztián a Rádköz Kft. képviseletében szeretne szót
kérni a zárt ülésen szereplő előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem tudja megtenni ezt zárt ülésen, ezért
javaslom a Bizottságnak, hogy most hallgassuk meg a közlendőjét.
Gyurákovics Andrea: Nem javaslom, mivel a zárt ülésen tárgyaljuk az előterjesztést, ahol már az úr nem lesz
jelen. A konkrét válaszokat, megkereséseket - amiket kaptunk - nem fogja hallani, ami eléggé befolyásolja az
éjszakai nyitvatartási engedély kiadását.
Görgényi Máté: Értem Képviselő Asszony aggályait, mert milyen párbeszéd az, ahol csak az egyik fél tudja
elmondani a mondandóját. Ezzel szemben ez egy nyílt ülés, ahol a Bizottság lehetőséget adhat arra – ha
megszavazzuk -, hogy a helyiek elmondják a véleményüket. Javaslom, hogy hallgassuk meg Kölkedi Krisztiánt,
de a Bizottság másképpen is dönthet. Kérem, szavazzuk arról, hogy a Bizottság hozzászólási lehetőséget biztosít
Kölkedi Krisztián részére.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 335/2017. (X.04.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Kölkedi Krisztián, a Rádköz
Kft. képviselője részére hozzászólási lehetőséget biztosít
Határidő: 2017. október 4.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)
Kölkedi Krisztián: Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Polgármester úr! Írtam egy szépen
megfogalmazott, hosszú levelet a kérvényemhez, ezt nem kívánom kiegészíteni. Tavaly november óta van új
üzemeltető „kezében” a hely és azóta nem tudunk olyan ügyről, ami szerint szabálysértést követtünk volna el
vagy olyan dolog lenne a Kft. „rovásán”, amiért a hely közvetlenül felelős. Tisztában vagyunk azzal a
problémával, hogy elég előnytelen élethelyzet, hogy egy 300 fős lakóközösség – a Corvinus Egyetem kollégiuma
– és egy üzemelő hely az alagsorban mennyire tudja generálni az ellentéteket és a zajt. Egy lakói megkeresésről
tudunk, akivel személyesen beszéltünk. Többször, zárt rendezvény után keresett meg minket, például hajnali
1.00 órakor, hogy halkítsuk le a zenét, viszont már 2 órája zárva voltunk és senki nem volt ott. Vannak olyan
dolgok, amikor nem tudjuk megvédeni magunkat, mert alapvetően 200 fő aktív hallgató van jelen. A kollégiummal
igyekszünk egy közös eljárást kidolgozni erre, reménykedünk benne, hogy ez hatásos lesz. Úgy gondolom, hogy
ez „napról-napra”, „hétről-hétre” javul. Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.
Görgényi Máté: A napirend keretében lefolytatjuk a vitát. Azt állítja, hogy mindent megtesznek és ez fokozatosan
javul, egyre jobb lesz a helyzet, de ez már egy régóta elhúzódó ügy. Zárt ülést rendelek el.
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A 13. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és VVKB 336/2017. (X.04.) sz. határozatok a zárt
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.
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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