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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. április 5-én 9.00 órakor tartott rendkívüli 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, 
 Timár Gábor, 
 Loksa Gábor tagok. 
 
 
Hivatal részéről:  Temesiné Apollónia Aranka – irodavezető, 
 Madár Éva – megbízott irodavezető, 
 dr. Szabó József – irodavezető, 
 Szűcs Balázs – főépítész, 
 Vincze Attiláné – Jegyzői és Polgármesteri Kabinet munkatársa,  
 Török Szilvia – jegyzőkönyvvezető. 
 
 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. 
április 5-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e 
kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 105/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Gyümölcsfa-ültetés 

Sz-185/2/2012. Sz-185/2/2/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető 
 
2./ A VVKB 79/2012. (III.21.) számú határozatának visszavonása 

Sz-228/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető  

 
3./ Közterület-használati kérelmek 
 Sz-214-227/2012. Sz-230/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
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4./ Ferenc téri pavilonok hasznosítása 
Sz-229/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1./ Gyümölcsfa-ültetés 

Sz-185/2/2012. Sz-185/2/2/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető 
 
Martos Dániel: Az előterjesztéshez érkezett egy módosító javaslat. Ehhez kérdés, észrevétel? Kérem, először a 
módosító javaslatról szavazzunk.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:  
 
Sz-185/2/2/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 106/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a további faültetések 
(összesen 20 db) lebonyolításához a Kelenvölgyi Díszfaiskola ajánlatát fogadja el, és biztosítja a 3205-ös 
környezetvédelmi költségvetési sorról ennek költségeit, bruttó 50.000,- Ft-ot. 
2. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a gyümölcsfák megvásárlásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, az eredeti határozati javaslatról is szavazzunk. 
 
Sz-185/2/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 107/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a további faültetések 
(összesen 16 db) lebonyolításához a Kelenvölgyi Díszfaiskola ajánlatát fogadja el, és biztosítja a 3205-ös 
környezetvédelmi költségvetési sorról ennek költségeit, bruttó 40.000,- Ft-ot. 
2. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a gyümölcsfák megvásárlásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ A VVKB 79/2012. (III.21.) számú határozatának visszavonása 

Sz-228/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető  

 
Kassab Adonis a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:  
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VVKB 108/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az IF Kft. részére a 
Budapest, IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtt a parkolósáv 19 m2, valamint a buszmegálló sziget 29 m2 területére 
vendéglátó terasz kihelyezés céljára – 2012. április 1. napjától - 2012. november 20. napjáig a közterület-
használati hozzájárulásra vonatkozó VVKB 79/2012.(III.21.) sz. határozatát visszavonja. 
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Közterület-használati kérelmek 
 Sz-214-227/2012., Sz-230/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
 
Madár Éva: Az Sz-224/2012. számú előterjesztésnél „A” és „B” változat szerepel. Az Sz-230/2012. számú 
előterjesztésnél pedig 1-es és 2-es pont szerepel. A többi előterjesztésnél minden rendben van, ott mindenhol 
egy határozati javaslat szerepel.  
 
Martos Dániel: Az Sz-224/2012. számú előterjesztésről hallhatnánk kicsit bővebben?  
 
Madár Éva: Az Sz-224/2012. számú előterjesztésnél azért szerepel „A” és „B” változat, mert a MENDOZA Kft. 
kérte az épületben található vendéglátóegység elé a terasz kihelyezésének lehetőségét. A társasház közös 
képviselőjétől érkezett egy levél, melyben a közös képviselő jelezte, hogy a házuk előtti járdaszakasz vendéglátó-
ipari használata ellen a ház lakói és az üzletek tulajdonosai határozottan tiltakoznak.  
 
Martos Dániel: Az Sz-227/2012. számú előterjesztésben szerepel a Ráday utcai „Lángos Bár” sütöde. 
Amennyiben a Gold Pack Kft. által forgalmazott 100%-ban finomított pálma étolajat használja, akkor nincs több 
kérdésem, mert ez teljesen szagmentes. Azt javaslom, hogy ha esetleg panasz érkezik a lakóházból, illetve a 
környékről, akkor a következő hónapban térjünk vissza erre.  
 
Madár Éva: Ezzel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot az ÁNTSZ-szel és az OTÉK szabályainak is 
utánanéztünk. Az OTÉK szabályozza azt, hogy mikor szükséges a vendégek részére mosdó, illetve 
mellékhelyiség biztosítása. A jogszabály szerint akkor szükséges, ha huzamosabb ideig tartózkodnak ott a 
vendégek. Az ÁNTSZ azt a tájékoztatást adta, hogy ezekben az esetekben nem huzamosabb ideig tartózkodnak 
itt vendégek, így a hot-dog és lángos árusnál nem kérik azt, hogy a vendégek részére külön mosdó helyiséget 
biztosítsanak.  
 
Martos Dániel: Az Sz-222/2012. számú előterjesztésben a TOP REKLÁM 2002. Kft. mit is szeretne kérni a 
bizottságtól?  
 
Madár Éva: A ma reggeli órákban a TOP REKLÁM 2002. Kft. bejelentette, hogy visszavonja a kérelmét, mert a 
társasház visszavonta tőle a megbízást a kivitelezésre.  
 
Martos Dániel: Az Sz-224/2012. és az Sz-230/2012. számú előterjesztésekről külön kérnék szavazást, a többi 
előterjesztésről egybe kérem, hogy szavazzunk az Sz-222/2012. sz. előterjesztés kivételével.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:  
 
Sz-214/2012 sz. előterjesztés 
 
VVKB 109/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
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A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. által 
„Apacuka Bisztro” néven üzemeltetetett vendéglátó egység (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 17.) részére a 
Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Ráday u. 17. sz. üzlete előtti parkolósáv 25 m2-es  területére vendéglátó terasz kialakítása 
céljára 2012. április 6. napjától – 2012. október 31. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-215/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 110/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a CARA AND MIA Kft. 
(1182 Budapest Üllői út 645.) által „CARAMIA ÉTTEREM” néven üzemeltetett vendéglátó egység részére a 
Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Ráday u. 31. sz. előtti parkolósáv területének 39 m2-es részére- vendéglátó terasz kialakítása 
céljára 2012. április 6. napjától- 2012.október 15. napjáig a  közterület-használati hozzájárulás  kiadásra kerüljön. 
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-216/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 111/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a NÁNDORI és TÁRSA  
Kft. által „NÁNDORI CUKRÁSZDA” néven üzemeltetett vendéglátó egység részére (1092 Budapest, Ráday u. 
53.) a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Ráday u. 53. sz. előtti parkolósáv területének 29,45 m2-es részére - vendéglátó terasz 
kialakítása céljára 2012. április 6. napjától- 2012. október 20. napjáig a  közterület-használati hozzájárulás  
kiadásra kerüljön. 
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-217/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 112/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy az AND ÉS PET KFT. 
(1203 Budapest, Baross u. 31.) által „Rocky Sörbár” néven üzemeltetett vendéglátó egység részére a Budapest, 
Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Tompa u. 25. sz. előtti parkolósáv területének 20,16 m2-es részére- vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. 
április 6. napjától- 2012.október 31. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi 
feltételekkel: 

- a járdaterületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom számára legalább 
1,5 méter szabad keresztmetszet megmaradjon, 

- vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás minden nap 21 óra 30 percig végezhető, és a vendéglátó egység 
köteles a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22.00 óráig megszüntetni. 

Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
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(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-218/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 113/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a POHÁRSZÉK KFT. által 
„POHÁRSZÉK BORKERESKEDÉS ÉS KÓSTOLÓ” néven üzemeltetetett vendéglátó egység (székhely: 2049 
Diósd, Henger u. 7/B) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 26./B fsz. 10. sz. üzlete előtti gyalogjárda 8 m2-es  
területére vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. április 6. napjától – 2012. október 31. napjáig a közterület-
használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi feltételekkel: 

- a járdaterületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom számára legalább 
2 méter szabad keresztmetszet megmaradjon, 

- vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás minden nap 21 óra 30 percig végezhető, és a vendéglátó egység 
köteles a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22.00 óráig megszüntetni. 

Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
A határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene.  
 
Sz-220/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 115/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a LARSEN Kft. által „Marie 
Kristensen Sandwich Bar” néven üzemeltetetett vendéglátó egység (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 7.) 
részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú 
közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 12. sz. előtti gyalogjárda 14 m2-es  területére 2012. április 06. 
napjától – 2012. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati hozzájárulás 
kiadásra kerüljön az alábbi feltétellel: 

- a járdaterületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom számára legalább 
1,5méter szabad keresztmetszet megmaradjon. 

Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-221/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 116/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Budapest, IX. Tompa u. 
19. sz. Társasház (1094 Budapest, Tompa u. 19.) – mint megrendelő – megbízásából az ALPINTOM Bt. – mint 
kivitelező - (1048 Budapest, Falemez u. 20.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú, Budapest, IX. ker. Tompa u. 19. sz. előtt a gyalogjárda 30 m2-es közterületére 
– homlokzat felújítása miatt – gyalogosforgalmat biztosító védőtetős állványzat kihelyezése céljára 2012. április 6. 
napjától – 2012. június 15. napjáig a – forgalomtechnikai engedély benyújtása után - közterület-használati 
hozzájárulás díjmentesen kiadásra kerüljön.  
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
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(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-222/2012. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: A TOP REKLÁM 2002. Kft. visszavonta a kérelmét, így erről nem szükséges szavazni.  
 
Sz-223/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 117/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a GELKA FOOD Kft. által 
„LIZARD ÉTTEREM” néven üzemeltetetett vendéglátó egység (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 16.) részére 
a VVKB 348/2011. (XII.20.) sz. határozatának módosításával, a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 14. sz. előtti 
parkolósáv 7 m2-es és a gyalogjárda 3 m2-es területére, illetve a Ráday u. 16. sz. előtti parkolósáv 28,84 m2-es 
és a gyalogjárda 9 m2-es területére 2012. április 05. napjától – 2012. december 31. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a tevékenység folytatását igazoló irat átadását követően a közterület-használati hozzájárulás 
kiadásra kerüljön. 
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-225/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 118/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Pörkölt-Ház Kft. (2314 
Halásztelek, Iskola u. 74/A.) által üzemeltetett vendéglátó egység részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37282) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tűzoltó u. 46. sz. előtti 
gyalogjárda területének 9 m2-es területére- vendéglátó terasz kialakítása céljára a forgalomtecnikai engedély 
benyújtásának napjától - 2012.szeptember 30. napjáig a  közterület-használati hozzájárulás  kiadásra kerüljön az 
alábbi feltétellel: 

- vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás minden nap 21 óra 30 percig végezhető, és a vendéglátó egység 
köteles a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22.00 óráig megszüntetni. 

Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-226/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 119/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a SHAKKOUR Kft. részére 
(székhely:1119 Budapest, Fehérvári út 65. I/1.) a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 5. sz. (kaputól délre) előtti útpálya 
területének 20 m2-es részére - vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. április 15. napjától- 2012. október 15. 
napjáig a tevékenység folytatását igazoló irat benyújtását követően a  közterület-használati hozzájárulás  
kiadásra kerüljön az alábbi feltétellel: 

- Jelenleg a IX. ker. Ráday u. 5. sz. előtt koncentrált rakodási terület található. A 2012. március 1-én 
megtartott helyszíni szemlén elfogadásra került, hogy a tárgyi helyszínen megszüntetendő rakodási terület 
a Török Pál utca 6. sz. elé kerüljön áthelyezésre. Az áthelyezés a kérelmező feladata, 
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- a terasz a volt koncentrált rakodóhely területén alakítható ki, a Ráday utca 5. sz. előtt lévő „Megállni tilos” 
jelzőtábla vonaláig. 

Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-227/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 120/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Kerezsiné Fábián Katalin 
által „LÁNGOS BÁR” néven üzemeltetetett vendéglátó egység (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 14) részére a 
Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen a 
Budapest, IX. ker. Ráday u. 14. sz. üzlete előtti gyalogjárda 4 m2-es  területére vendéglátó terasz kialakítása 
céljára 2012. április 6. napjától – 2012. november 1. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra 
kerüljön. 
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Az Sz-230/2012. számú előterjesztéshez kérnék még néhány szó kiegészítést.  
 
Madár Éva: A „BERLINER SÖRKATAKOMBA” nevű vendéglátó egység kéri a Ráday u. 5. sz. előtti parkolósáv 
területének 30 m2-es részét, illetve a Ráday u. 10. sz. előtti gyalogjárda területének 20 m2-es részét. Lemértük a 
területet a Ráday u. 5. sz. előtt a parkolósáv nem 40 m2, hanem csak 30 m2. A Ráday u. 10. sz. előtti 
gyalogjárdára már korábba a bizottság javasolta két másik cégnek a vendéglátó terasz kihelyezését, ezért a 
BERLINER SÖRKATAKOMBA-nak már nincs ott hely.  
 
Martos Dániel: Kérem, hogy először az Sz-230/2012. sz. előterjesztésről szavazzunk.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-230/2012. sz. előterjesztés  
 
VVKB 121/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Berliner 
Sörkatakomba Kft. által „BERLINER SÖRKATAKOMBA” néven üzemeltetett vendéglátó egység részére (1092 
Budapest, Ráday u. 5.) a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) 
hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 5. sz. előtti parkolósáv területének 30 m2-es részére a 
forgalomtechnikai hozzájárulás benyújtását követően - vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. április 7. 
napjától- 2012. szeptember 30. napjáig a  közterület-használati hozzájárulás  kiadásra kerüljön. 
 
2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja, hogy a Berliner 
Sörkatakomba Kft. által „BERLINER SÖRKATAKOMBA” néven üzemeltetett vendéglátó egység részére (1092 
Budapest, Ráday u. 5.) a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) 
hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 10. sz. előtti gyalogjárda területének 20 m2-es részére a  
közterület-használati hozzájárulás  kiadását, tekintettel arra, hogy a Ráday u. 10. szám alatti gyalogjárda össz 
hasznosítható alapterülete 51 m2, mellynek vendéglátó teraszként történő használatát a Bizottság 2011. 
december 20-ai ülésén mások korábbi kérelme alapján már támogatta. 
Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Hidasi Gábor: A kérelmező levele fogalmaz meg valamilyen konkrét problémát is, vagy csak általánosságban 
nem szeretnék, hogy megadjuk az engedélyt? Volt valami probléma ezzel a céggel? Érkezett az előző évekből 
esetleg feljelentés? 
 
Veres László: Az elmúlt évekből nem nagyon emlékszem arra, hogy divat lett volna az, hogy a társasházak 
megakadályozzák a közterület-használatot. Ez a jellegű probléma szabályozásra került valamilyen módon? Azt 
gondolom, hogy ha ezt a precedenst most megteremtjük, akkor a Ráday utcai teraszokra „keresztet vethetünk”.  
 
Madár Éva: Az e-mail útján érkezett bejelentés csupán annyit tartalmaz, mint amennyit beidéztünk ide az 
előterjesztésbe is. Semmiféle indokolást nem találtunk. Nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy a 
társasházaknak az engedélyét kell kérni, viszont a közterület rendeletben szerepel, hogy a társasházak az eléjük 
kihelyezett vendéglátó teraszok bevételéből 30%-ot kapnak.  
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy válaszlevélben érdeklődjük meg, hogy mi a konkrét problémája a társasháznak. 
Végül kérem, szavazzunk az Sz-224/2012. sz. előterjesztés határozati javaslatának „A” verziójáról.  
 
Sz-224/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 122/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a MENDOZA KFT. által 
„Keltető” néven üzemeltetetett vendéglátó egység (székhely: 1031 Budapest, Vitorla u, 1.) részére a Budapest, 
Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen a Budapest, IX. ker. 
Ráday u. 24/B. sz. üzlete előtti parkolósáv 14 m2-es  területére vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. április 
9. napjától – 2012. október 31. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi feltétellel: 

a járdaterületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom számára 
legalább 1,5 méter szabad keresztmetszet megmaradjon. 

Határidő : 15 nap 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Timár Gábor a bizottság tagja.) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Ferenc téri pavilonok hasznosítása 

Sz-229/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök  

 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatokat hozta:  
 
VVKB 123/2012. (IV.05.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Polgármester Urat, hogy vizsgálja 
meg a Budapest IX. Ferenc téren elhelyezkedő pavilonok hasznosításának további lehetséges módját, és tegyen 
arra javaslatot a Képviselő-testület részére. 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(Nem szavazott: Hidasi Gábor a bizottság tagja.) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
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k.m.f. 
 
 

Martos Dániel  
elnök 

 


