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Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. február 15-én 15 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
 
Jelen vannak: Martos Dániel – elnök, 
 Veres László, 
 Görgényi Máté, 
 Hidasi Gábor, 
 Kassab Adonis, 
 Loksa Gábor, 
 Béri Anita – tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Bácskai János – polgármester, 
 dr. Ördögh Brigitta – aljegyző, 
 dr. Paksi Ilona – aljegyző, 
 Madár Éva – megbízott irodavezető, 
 dr. Ódor Éva – polgármesteri jogi tanácsadó, 
 Szűcs Balázs – főépítész, 
 dr. Enyedi Mária – jogi munkatárs, 
 dr. Roma Csilla – jogi munkatárs, 
 Kovács Henriett – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Rimovszki Tamás – Közterület-felügyelet vezetője, 
 Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, 
 Vörös Attila – SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
február 15-i rendes ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. A kiküldött napirendi 
javaslathoz képest, érkezett két új előterjesztés, az Sz-129/2012. sz., az Épkar Zrt. közterület-használati kérelme, 
ezt kérem, hogy a Közterület-használati kérelmek című napirendi javaslathoz vegye fel a bizottság. Valamint a 
meghívóban szereplő 11. és 12. napirendi javaslatot, mely két Színes Város program, egy napirendi pont 
keretében tárgyaljuk meg, a kiosztott 130/2012. sz. előterjesztéssel együtt. Legutóbb döntött arról a Képviselő-
testület, hogy ezekre már nem csak javaslatot teszünk, hanem döntünk is, az összes graffiti ügy hozzánk tartozik. 
Kiosztásra került továbbá a 24/8/2012. sz. előterjesztés, az MSZP frakció előterjesztése, melyet kérem, hogy a 3. 
napirendi pontnál tárgyaljunk. További észrevétel, kérdés? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat 
elfogadásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 28/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy 
fordulóban) 
 49/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 



 2

 
2./ Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés 
meghozatalára 
 50/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló) 

24/8-10/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati 
rendeletek módosítására (II. forduló) 
 29/2012., 29/3/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 44/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Közalapítványokkal kapcsolatos személyi döntések 
 53/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
7./ Javaslat a Budapest IX. Mester utca 45-49. szám alatti ingatlan megosztására 
 42/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
8./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 47/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
9./ Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 Sz-77/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
10./ VVKB ügyrendjének módosítása 
 Sz-108/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
11./ a.) Színes Város Program  
 Sz-75/2012. sz. előterjesztés 
 

b.) Színes Város Program Thaly Kálmán u. 38. sz. alatti épület tűzfalának színezése 
Sz-126/2012. sz. előterjesztés 
 

c.) Rákóczi-híd felvezető szakaszánál található támfal dekorációja 
 Sz-130/2012. sz. előterjesztés 

 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
12./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás határidejének meghosszabbítása 
 Sz-76/2012., Sz-102-107/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető 
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13./ Közterület-használati kérelmek 
 Sz-114-122/2012., Sz-129/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása 
(egy fordulóban) 
 49/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérdés, hozzászólás? Az előterjesztésben egy határozati és egy döntési javaslat szerepel, erről 
külön kell szavaznunk. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 29/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 49/2012. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének módosítása (egy fordulóban)” című – előterjesztést egy fordulóban tárgyalja meg. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 30/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 49/2012. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének módosítása (egy fordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés 
meghozatalára 
 50/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 31/2012. (II.15.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az 50/2012. sz. – ”Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése 
szerinti döntés meghozatalára” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló) 

24/8-10/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Először a módosító javaslatokat tárgyaljuk meg, a 24/9/2012. sz. előterjesztés a Polgármester úr 
módosító javaslata, a 24/8/2012. sz. előterjesztés az MSZP frakcióé. Kérdezem az előterjesztőt, Pál T ibor 
frakcióvezető urat, vagy az MSZP frakció részéről valakit, hogy van-e kiegészítése? 
 
Hidasi Gábor: Nincs. 
 
Martos Dániel: Először a 24/8/2012. sz. előterjesztésről szavazunk. Ha megfelel az MSZP frakciónak, akkor 
egyben.  
 
Hidasi Gábor: Az SZMSZ-nek kell megfelelnie.  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazunk a 24/8/2012. sz. előterjesztésről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 32/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 24/8/2012. sz. – ”Költségvetési módosító javaslatok” című – előterjesztést.” 

(1 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Megérkezett a Polgármester úr, szeretne valaki kérdést feltenni a költségvetéssel kapcsolatban? 
Nem, köszönöm. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 33/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 24/9-10/2012. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetése (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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4./ Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati 
rendeletek módosítására (II. forduló) 
 29/2012., 29/3/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 34/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 29/2012., 29/3/2012. sz. – ”Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához 
szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 44/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérdés, hozzászólás? Az előterjesztésben egy határozati és egy döntési javaslat szerepel, 
ezekről külön szavazunk. Először kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 35/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 44/2012. sz. – ”A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést egy fordulóban tárgyalja meg. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a döntési javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
VVKB 36/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 44/2012. sz. – ”A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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6./ Közalapítványokkal kapcsolatos személyi döntések 
 53/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérdés, hozzászólás? Az előterjesztésben két alapítvány szerepel, először a Közbiztonsági 
Közalapítványról szavazunk. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 37/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az 53/2012. sz. – ”Közalapítványokkal kapcsolatos személyi döntések” című – előterjesztés 1-2. 
számú határozati javaslatát. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Környezetvédelmi Közalapítvánnyal kapcsolatos határozati javaslatokról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
VVKB 38/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az 53/2012. sz. – ”Közalapítványokkal kapcsolatos személyi döntések” című – előterjesztés 3-4. 
számú határozati javaslatát. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ Javaslat a Budapest IX. Mester utca 45-49. szám alatti ingatlan megosztására 
 42/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Martos Dániel: A Mester utca 45-49. sz. alatti ingatlan a szakrendelőt érinti. Kérdés, hozzászólás? Kérem, 
szavazzunk. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 39/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 42/2012. sz. – ”Javaslat a Budapest IX. Mester utca 45-49. szám alatti ingatlan megosztására” című 
– előterjesztést. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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8./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára 
 47/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Az MSZP frakció 24/8/2012. sz. költségvetés módosító előterjesztésében szerepel egy javaslat a 
FESZOFE Kft-vel kapcsolatban, mely szerint a FESZOFE Kft-nél 2012-ben a közfoglalkoztatottak nem teljes 
munkaidőben dolgoznak majd. Ez tényleg így van, illetve a közfoglalkoztatás hogyan alakul ebben az évben? 
 
Sebők Endre: Szeretném pontosítani az előterjesztésben foglaltakat. Azt nem tudom, hogy az MSZP frakció 
honnan veszi, hogy 400 fő közfoglalkoztatására lesz igény a közmunkaprogram keretében, ennek a hírforrását 
szívesem venném, ha megosztanák velem. A Felügyelő Bizottsági ülésen nem ez hangzott el. A 
közfoglalkoztatásban résztvevők létszámát meghatározza az a kör, amely a segélyezettekből áll. Ez 320-370 fő 
között van ma Ferencvárosban. Azoknak a segélyezetteknek a körét, akik a közfoglalkoztatásban egyáltalán 
részt vehetnének, jelentősen szűkíti még az egészségügyi alkalmasság megléte. A tavalyi évben általában 100 fő 
orvosi alkalmasságon részt vevők közül, jó esetben 60-70 fő bizonyult alkalmasnak. Vélhetően a 370 főből is 
100-150 fő egészségügyileg alkalmatlan. Megváltozott idén ismét a közfoglalkoztatás rendje, a tavalyi 3 hónapos 
4 órában foglalkoztatás megszűnt, idén kizárólag 8 órás foglalkoztatás van a közmunka programban, ami 
december 31-ig szól. Most kerül aláírásra a Kormányhivatal Munkaügyi Központjával az a szerződés, amely idén 
a közfoglalkoztatást lehetővé teszi, ez az előterjesztésnek is része. 91 főre nyújtottunk be kérelmet, ez aláírás 
alatt van, és úgy tűnik, hogy ennek a 91 főnek a foglalkoztatása megvalósítható a kerületben. 
 
Martos Dániel: További kérdés? Kérem, szavazzunk. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 40/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 47/2012. sz. – ”Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
9./ Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 Sz-77/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:   
 
VVKB 41/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadja a Ferencvárosi Közterület-
felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának a Sz-77/2012. számú előterjesztés mellékletét képező 
módosítását. 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Varga József alpolgármester, 

Rimovszki Tamás igazgató 
 (6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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10./ VVKB ügyrendjének módosítása 
 Sz-108/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Arra teszek javaslatot, hogy az ülések délelőtt 9.00 órakor legyenek. Ennek több oka is van, a 
többi bizottság üléseivel vannak átfedések, és többször előfordult már, hogy a Gazdasági Bizottság ülése 
belecsúszott egy Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülésébe, illetve 
konzultáltam Jegyző Asszonnyal is, és a Hivatal véleménye is az volt, hogy a délelőtti ülésezés nagyban 
megkönnyítené ezt a szerdai napot, ami egyébként is bizottsági ülésekkel terhelt. A József Attila Városrészi 
Önkormányzat ülését kivéve az összes bizottság ülése egy napon van. Valószínűleg így jobban el tudnánk 
osztani erőinket, mert ha 9.00 órakor kezdődik a bizottság ülése, akkor 12.00 órakor elkezdődhet a Gazdasági 
Bizottság ülése, ezt követően 14.00 órakor a Humán Ügyek Bizottsága ülése, majd 17.00 órakor a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság ülése. Hozzám T imár Gábor úr juttatta el azt véleményét, hogy neki a délelőtti és a 
koradélutáni időpont sem jó, délután 17.00-18.00 óra felelne meg neki, sajnos ezt a Hivatal munkaidejét 
figyelembe véve nem tudjuk megoldani, illetve valószínűleg egybeesne a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
ülésével. Kérdés, hozzászólás? 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 42/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy Ügyrendjének II. (2) 
pontjának második mondatát a Bizottsági ülését követő napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
„II. (2) Az ülések kezdési időpontja 9.00 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet.” 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ a.) Színes Város Program  
 Sz-75/2012. sz. előterjesztés 
 

b.) Színes Város Program Thaly Kálmán u. 38. sz. alatti épület tűzfalának színezése 
Sz-126/2012. sz. előterjesztés 

 
c.) Rákóczi-híd felvezető szakaszánál található támfal dekorációja 
 Sz-130/2012. sz. előterjesztés 

 Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
 
Martos Dániel: Az első előterjesztés a Színes Város Program, a már ismert Pöttyös utca metróállomás 
megfestéséről szól. Az első körben a festett felültekkel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek. Korábban 
felmerült a mészkőfestés is, akkor abban maradtunk, hogy amíg nem tudnak olyan megoldást javasolni, ami 
garantálja azt, hogy eltávolítható lesz később erről a felületről, addig ezt hagyjuk. A Főépítész úr bekérte a 
dokumentációt, és találtak is olyan lehetőséget, amivel ez megoldható. Nem látom akadályát, hogy ezt 
támogassa a bizottság, és ehhez még pénzt sem kérnek.  
 
Szűcs Balázs: Egyikhez sem kérnek pénzt, saját költségükön oldják meg. 
 
Martos Dániel: A Thaly Kálmán utca 38. szám alatt az óvoda található, itt a tűzfalat szeretnék befesteni. Kérem, 
hogy ennél az előterjesztésnél először kérjünk be egy látványtervet, mint ahogy a Sz-130/2012. sz. 
előterjesztésben is szerepel ilyen. 
 
Szűcs Balázs: A Csicsergő Óvodánál az a kérése a Színes Városnak, hogy elvi hozzájárulását adja a bizottság, 
hogy ha a későbbiekben egy pályázatot elnyernek, és lesz pénzük ezt a tűzfalat megfesteni, akkor egy 
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látványterv alapján ez majd újból visszakerülne a bizottság elé. Ha a mai napon egy olyan döntés születik, hogy a 
bizottság nem is javasolja ennek a tűzfalnak a díszítését, akkor nem is indulnak el ezen a pályázaton. Viszont, ha 
ma olyan döntés születik, hogy elviekben nem támaszt a bizottság kifogást, akkor elindulnak ezen a pályázaton, 
amennyiben nyernek rá pénzt, visszajönnek a látványtervvel. 
 
Martos Dániel: Köszönöm, jó a megoldási javaslat. Erről már az előző ciklusban is többször volt szó, hogy azzal 
a tűzfallal kezdeni kell valamit. A harmadik előterjesztés pedig egy másik csoport kezdeményezése. Itt szerepel 
egy látványterv is, hogy hogyan is nézne a ki a híd a Nemzeti Színház mögött.  
 
Veres László: Az óvoda tűzfalával kapcsolatban az előterjesztésben csak az szerepel, hogy az utcai front lenne 
megfestve. Az óvoda felöli oldalon lehetne-e festeni, hogy a gyermekek is valamilyen színes falat lássanak, ne a 
jelenlegi állapotot. Ezt kérhetjük a Színes Várostól?  
A Rákóczi-híd felvezető szakaszával kapcsolatban emlékeim szerint rendszeresen visszatérő probléma volt, 
hogy – nem tudom, pontosan ez a szakasz volt-e – az elemek estek le róla, és sokáig ez megoldatlan volt. 
Megoldódott-e ezeknek az elemeknek a helyükre kerülése, illetve tartósan ott maradása? Mielőtt lefestik, 
célszerű lenne ezt megvizsgálni.  
 
Szűcs Balázs: Javaslom, hogy a Thaly Kálmán utca 38. sz. alatti tűzfallal kapcsolatban kérje a bizottság, hogy a 
Színes Város Program az épület mindkét tűzfalára készítsen látványtervet.  
A Rákóczi-híddal kapcsolatban a legjobb tudomásom szerint nem ez a szakasz, amelyik veszélyes volt, mert 
azok a támfalak, amelyek korábban problémát jelentettek, egy vasbeton bordával lettek kijavítva, eleve nem is 
lennének alkalmasak ilyen sík dekorációra. 
 
dr. Enyedi Mária: Kérem, hogy a tűzfal másik oldaláról egyelőre ne hozzon döntést a bizottság, csak kezdjünk el 
velük tárgyalni, mert látható, hogy most is az szerepel benne, hogy tudomásul veszi a bizottság azt, hogy 
pályázaton indulnak. Ennek éppen az az oka, hogy helyi értékvédett az épület, még ezt a vonzatát is meg kell 
vizsgálni addig, amíg ők pályáznak.  
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy egyben szavazzunk a határozati javaslatokról. Kérem, az elhangzott 
kiegészítéssel együtt, - tehát vizsgálják meg az óvoda tűzfal mindkét oldalának dekorálását - szavazzunk a 
határozati javaslatokról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
Sz-75/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 43/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a "Színes Város" mozgalom kérelme 
alapján Pöttyös utcai metróállomás mészkővel burkolt felületeinek dekorációs festéséhez hozzájárul, azzal a 
feltétellel, hogy a festést megelőzően kérelmező köteles saját költségén egy közbenső védőréteg alkalmazására. 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-126/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 44/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
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1.) tudomásul veszi a "Színes Város" Mozgalom - Pillangóhatás Program keretében a Közgazdasági 
Politechnikum Thaly Kálmán u. 38. sz. alatti épület - a kérelmező saját költségén történő - színesítésének 
szándékát. A hozzájárulást a benyújtott tervek alapján adja meg. 
2.) felkéri a "Színes Város" Mozgalmat - Pillangóhatás Program keretében a Közgazdasági Politechnikum Thaly 
Kálmán u. 38. sz. alatti épület esetében, hogy a tűzfal mindkét oldalára készítsen látványtervet. 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-130/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 45/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a Rákóczi-híd felvezető 
szakaszánál található támfal Sz-130/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti dekorációjához. 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
12./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás határidejének 
meghosszabbítása 
 Sz-76/2012., Sz-102-107/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
Sz-76/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 46/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1.) hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Gyáli út 21-23. VII. szám alatti társasház által 2010-ben 1.000.000,- Ft 
homlokzat felújításra elnyert támogatás felhasználási határidejének 2012. december 31-ig történő 
meghosszabbításához. 
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
Sz-102/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 47/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1.) hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Mester u. 70. szám alatti társasház által 2010-ben 750.000,- Ft kémények 
felújításra elnyert támogatás felhasználási határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására. 
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Határidő: 2012. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
Sz-103/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 48/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1.) hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Vágóhíd u. 46. szám alatti társasház által 2010-ben 750.000,- Ft kémények 
felújításra elnyert támogatás felhasználási határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
Sz-104/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 49/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1.) hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Vágóhíd u. 44. szám alatti társasház által 2010-ben 750.000,- Ft kémények 
felújításra elnyert támogatás felhasználási határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
Sz-105/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 50/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1.) hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Vágóhíd u. 42. szám alatti társasház által 2010-ben 750.000,- Ft kémények 
felújításra elnyert támogatás felhasználási határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
Sz-106/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 51/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1.) hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Vágóhíd u. 40. szám alatti társasház által 2010-ben 750.000,- Ft kémények 
felújításra elnyert támogatás felhasználási határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
Sz-107/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 52/2012. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1.) hozzájárul a Budapest, IX. kerület, Vágóhíd u. 38. szám alatti társasház által 2010-ben 750.000,- Ft kémények 
felújításra elnyert támogatás felhasználási határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
2.) felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
14./ Közterület-használati kérelmek 
 Sz-114-122/2012., Sz-129/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető 
 
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
 
Martos Dániel: Köszönöm részvételt, az ülést bezárom. 

 
k.m.f. 

 
 
 

Martos Dániel  
elnök 

 
 


