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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 25-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, 
 Béri Anita tagok. 
 
 
Hivatal részéről:  dr. Ördögh Brigitta – aljegyző, 
 Temesiné Apollónia Aranka – irodavezető, 
 Madár Éva – megbízott irodavezető, 
 dr. Szabó József – irodavezető, 
 dr. Ódor Éva -  
 Török Szilvia – jegyzőkönyvvezető. 
 
 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. április 25-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A 
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirend egészéről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 139/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 
 Sz-271-278/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
 
2./ Díjmentes közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek  
 Sz-267-269/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető  
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3./ KRÉTAKÖR ALAPÍTVÁNY közterület-használati díjelengedés iránti kérelme  
 Sz-270/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető  

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 
 Sz-271-278/2012. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 
 
Madár Éva: Kérem, hogy az Sz-277/2012. sz. előterjesztésről külön szavazzon a bizottság, illetve 
kiegészíteném majd. A többi közterület-használati kérelem rendben van. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-271-276/2012., Sz-278/2012. sz. előterjesztések határozati 
javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-271/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 140/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a LAKRIN KFT. 
(székhelye:1092 Budapest, Ráday u. 43.) által „CSIBE FALAT GYORSÉTKEZDE” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 43. sz. előtti gyalogjárda 
területének 5,14 m2-es részére, vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. május 10. napjától - 2012. 
szeptember 30. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi feltétellel: 
A járdafelületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom számára 
legalább 1,5 m szabad keresztmetszet megmaradjon.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-272/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 141/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a DOTRA KFT. 
(székhelye:1092 Budapest, Ráday u. 18.) által „KÍNAI BÜFÉ” néven működtetett vendéglátó egység 
részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) 
hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 18. sz. előtti gyalogjárda területének 9 m2-es 
részére, vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. május 1. napjától - 2012. augusztus 31. napjáig a  
közterület-használati hozzájárulás  kiadásra kerüljön az alábbi feltételekkel: 
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• A teraszt a forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. A 
terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell 
tartani.  

• A járdafelületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom 
számára legalább 1,5 m szabad keresztmetszet megmaradjon.  

Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-273/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 142/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a CORVINUS 
CAFE COMPANY KFT. (székhelye:1093 Budapest, Közraktár u. 10.) által „CORVINUS CAFE” néven 
működtetett vendéglátó egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37062) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Közraktár u. 10. 
sz. (Czuczor u. 1. oldal) előtti gyalogjárda területének 6 m2-es részére, vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától – 2012. december 31. napjáig a  
közterület-használati hozzájárulás  kiadásra kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-274/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 143/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a CAKE 
PROFESSIONAL KFT. (székhelye:1067 Budapest, Szondi u. 21. II. em. 14.) működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 23 sz. előtti parkolósáv területének 5 m2-es 
részére, vendéglátó terasz kialakítása céljára a forgalomtechnikai engedély, illetve a tevékenység 
folytatását igazoló irat benyújtásának napjától - 2012. szeptember 30. napjáig a  közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi feltétellel: 
- a járdafelületen csak olyan szélességben történhet kitelepülés, hogy a gyalogosforgalom számára 
legalább 1,5 m 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 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-275/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 144/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy PETRÓ TIBOR 
(lakcím: 1095 Budapest, Mester u. 28.) által „ÖREG ÓRA KÁVÉZÓ” néven üzemeltetetett vendéglátó 
egység részére a VVKB 53/2012. (II.15.) sz. határozatának módosításával a Budapest, Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37631) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. 
ker. Berzenczey u. 14. sz. előtti gyalogjárda 12 m2-es területére 2012. május 1. napjától – 2012. 
december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati hozzájárulás 
kiadásra kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-276/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 145/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a ZÖLD KÁVÉ 
KFT. (székhelye:1092 Budapest, Ráday u. 15.) által „SIR MORIK KÁVÉZÓ” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 12 
m2-es területére, vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. április 26. napjától - 2012. október 31. 
napjáig a  közterület-használati hozzájárulás  kiadásra kerüljön az alábbi ütemezésben: 
• 2012. április 26. napjától – 2012. május 15. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 2 m2-

es részére 
• 2012. május 16. napjától – 2012. szeptember 15. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 

12 m2-es részére 
• 2012. szeptember 16. napjától – 2012. október 31. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti 

parkolósáv 2 m2-es részére az alábbi feltétellel: 
- a teraszt a forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó 
elemmel úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. A 
terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-278/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 146/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a NASS Büfé Bt. 
(1022 Budapest, Pasaréti u. 129/A.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. CORVINUS 
EGYETEM „A” épülete (Fővám tér. 8.) körüli egyetemkert (KL-KT-IX/2) 54 m2-es területére vendéglátó 
egységek kihelyezésének céljára 2012. május 2. napjától – 2012. május 4. napjáig a közterület-
használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Madár Éva: A VEZO Kft. a Tompa u. 11. sz. elé kérte a közterület-használati kérelmet. Kérelmében 38 
m2 területet kért a parkolósáv részére. A BKK állásfoglalásában leírta, hogy nem javasolja a 38 m2-re 
történő közterület-használati kérelem kiadását a parkolási feszültség miatt, hanem csak 27 m2-t 
javasolt. Ezen kívül megfontolásra javasolja az önkormányzatnak, hogy ezen a területen kiad-e a 
jövőben közterület-használati engedélyeket. Az előterjesztés leadását követően a társasház lakói 
megkerestek és elmondták, hogy tavaly a Kft. vendéglátó egységének működésével is sok probléma 
volt. Jelenleg is a helyiségen belüli működéssel vannak problémák. A lakók szeretnék, ha a bizottság 
megfontolná a közterület-használati kérelem kiadását.  
 
Martos Dániel: Tavaly is láttuk, hogy a vendéglátó egység működése távol áll a normális működésétől. 
Nem javaslom a közterület-használati kérelem kiadását, sem az A), SEM A B) verziót. A Kft. 
fellebbezhet a Képviselőtestületnél. 
 
Sz-277/2012. sz. előterjesztés A) változata 
 
VVKB 147/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja:  
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a VEZO KFT. 
(székhelye:2045 Törökbálint, Akácos u. 17.) működtetett vendéglátó egység részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Tompa u. 11 sz. előtti parkolósáv területének 38 m2-es részére, vendéglátó terasz 
kialakítása céljára 2012. április 26. napjától - 2012. október 15. napjáig a közterület-használati 
hozzájárulás  kiadásra kerüljön az alábbi feltétellel: 

• A teraszt a forgalmi sávtól (és a parkoló sávtól) megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb 
térelválasztó elemmel úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai 
védelme biztosítva legyen. A terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m biztonsági sávot (közúti 
űrszelvény) szabadon kell tartani.” 

 (1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-277/2012. sz. előterjesztés B) változata 
 
VVKB 148/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot 
elutasítja:  
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a VEZO KFT. 
(székhelye:2045 Törökbálint, Akácos u. 17.) működtetett vendéglátó egység részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Tompa u. 11 sz. előtti parkolósáv területének – figyelembe véve a BKK 
állásfoglalását – 27,3 m2-es részére, vendéglátó terasz kialakítása céljára 2012. április 26. napjától - 
2012. október 15. napjáig a közterület-használati hozzájárulás  kiadásra kerüljön az alábbi feltétellel: 
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• A teraszt a forgalmi sávtól (és a parkoló sávtól) megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb 
térelválasztó elemmel úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai 
védelme biztosítva legyen. A terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m biztonsági sávot (közúti 
űrszelvény) szabadon kell tartani.” 

 (1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Díjmentes közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek  
 Sz-267-269/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető  
 
Martos Dániel: A IX. Református Zenei Fesztiválról van szó az első előterjesztésben. A közterület-
használati kérelmet 3500m2-re kérték, és a díj megfizetését eddig minden évben elengedte a bizottság. 
Javaslom, hogy támogassuk a kérelmet. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-267/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 149/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a STEREO 

Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 59.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36930, 36929) hrsz-ú,  
• Budapest, IX. ker. Bakáts tér 12-13-14. sz. előtt az útpálya, parkolósáv és a gyalogjárda 

lezárására – a rendezvényre érkezők parkolásának biztosítására - , továbbá a 
• Budapest, IX. ker. Bakáts tér 3-8. sz. előtt az útpálya túloldalán a parkolósáv területére, a  

• Budapest, IX. ker. Bakáts téri templom előtti téren színpad felállítása, a 

• Budapest, IX. ker. Kinizsi u. – Köztelek u. közötti teljes Ráday utca lezárására, a  

• Budapest, IX. ker. Ráday u. 47. – Bakáts utca közötti szakasz teljes útlezárása, a 

• Budapest, IX. Bakáts téren a templom előtti járdaszigeten sátrak felállítása, 

összesen: 3.500 m2 közterületet. 
a IX. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2012. május 17. 
napjától – 2012. május 20. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön, a 
forgalomtechnikai engedély benyújtása esetén. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a STEREO 

Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 59.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36930, 36929) hrsz-ú,  

• Budapest, IX. ker. Bakáts tér 12-13-14. sz. előtt az útpálya, parkolósáv és a gyalogjárda 
lezárását – a rendezvényre érkezők parkolásának biztosítását - , továbbá a 

• Budapest, IX. ker. Bakáts tér 3-8. sz. előtt az útpálya túloldalán a parkolósáv területére, a  

• Budapest, IX. ker. Bakáts téri templom előtti téren színpad felállítása, a 

• Budapest, IX. ker. Kinizsi u. – Köztelek u. közötti teljes Ráday utca lezárására, a  
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• Budapest, IX. ker. Ráday u. 47. – Bakáts utca közötti szakasz teljes útlezárása, a 

• Budapest, IX. Bakáts téren a templom előtti járdaszigeten sátrak felállítása, 

összesen: 3.500 m2 közterületet. 
a IX. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL c. kulturális rendezvény megtartása céljából 2012. május 17. 
napjától – 2012. május 20. napjáig terjedő időszakra fizetendő közterület-használati díjat elengedi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Martos Dániel VVKB elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Azt javaslom, hogy a 24.090 Ft-ot ne engedje el a bizottság. Kérem, szavazzunk. 
 
Sz-268/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 150/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BCE 
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. (1093 Budapest, Fővám tér 8.) részére a Budapest, Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú, Budapest, IX. ker.  

I. Csarnok tér (Fővám tér 13. - Sóház utca kereszteződésénél lévő) parkoló 30 m2-es része 
után 2012. március 27-29. közötti időszakra, valamint a 

II. Csarnok tér (Fővám tér 13. - Sóház utca kereszteződésénél lévő) parkoló 30 m2-es része 
után 2012. március 28-29. közötti időszakra, továbbá a 

III. Fővám tér (Budapesti Corvinus Egyetem Északi bejárata előtti parkoló) 144 m2-es terület 
használatáért 2012. március 28-29. közötti időszakra 

Karrier Expo 2012 (ÁLLÁSBÖRZE) c. rendezvény megtartása után fizetendő közterület-használat díját 
(24.090,-Ft) nem engedi el. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Martos Dániel VVKB elnöke 

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata 2966 m2-re kért közterület-
használati kérelmet. Ez mekkora összeget jelent? 
 
Madár Éva: 978.780 Ft 
 
Martos Dániel: Van arra lehetőség az ilyen mértékű összegek elengedésénél, hogy az önkormányzatot 
ellentételezésként az ilyen jellegű rendezvényeken feltüntessék? Ez gyakorlatilag támogatásnak is 
felfogható. 
 
dr. Szabó József: Álláspontom szerint, amennyiben a díjelengedés mellett dönt a bizottság, akkor azt 
azzal a kikötéssel teheti meg, hogy Ferencváros Önkormányzatát fel kell tüntetni a rendezvényről szóló 
különböző sajtóközleményekben, illetve az ott megjelenő támogatók között is szerepelnie kell. Későbbi 
megállapodások kötése esetén – az új Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek 
használatáról szóló rendelet megalkotása után – már ilyen jellegű kikötések is szerepelhetnek benne. A 
díjelengedés esetén lehet azt a kikötést tenni, hogy feltüntetik támogatóként Ferencváros 
Önkormányzatát.  
 
Martos Dániel: Ezt javaslom én is. Ezzel a kiegészítéssel teszem fel szavazásra a határozati javaslatot. 
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Sz-269/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 151/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Budapesti 
Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (1093 Budapest, Fővám tér. 8.) részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 37059, és 37060 hrsz-ú 
közterületen, a Budapest, IX. ker. Corvinus Egyetem „ C” épületének(Fővám tér 13-15.) nyugati 
oldalánál (KL-KT-IX/2) az „egyetemkert”, és a Corvinus Egyetem „A” épületének (Fővám tér. 8.) déli 
oldalánál (Z-KK-IX/2) az „egyetemkert” összesen: 2966 m2-es területére 2012. május 1. napjától – 
2012. május 5. napjáig a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 152/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti 
Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (1093 Budapest, Fővám tér. 8.) részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 37059, és 37060 hrsz-ú 
közterületen, a Budapest, IX. ker. Corvinus Egyetem „ C” épületének(Fővám tér 13-15.) nyugati 
oldalánál (KL-KT-IX/2) az „egyetemkert”, és a Corvinus Egyetem „A” épületének (Fővám tér. 8.) déli 
oldalánál (Z-KK-IX/2) az „egyetemkert” összesen: 2966 m2-es területére 2012. május 1. napjától – 
2012. május 5. napjáig fizetendő közterület-használati díjat elengedi azzal a feltétellel, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát támogatóként feltünteti. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Martos Dániel VVKB elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ KRÉTAKÖR ALAPÍTVÁNY közterület-használati díjelengedés iránti kérelme  
 Sz-270/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető  
 
Martos Dániel: Egy kampányfilm forgatásához kérték az utca egy szakaszának a lezárását. 
Megnéztem az erről szóló videót, ahol 2,5 másodpercig használták az utcát. Ez összesen 4,5 perces 
reklámfilm, és abból 2,5 másodperc az, amiről már beszéltem. A 2 millió Ft-ot túlzásnak tartom. 
 
Madár Éva: Az eredeti kérelem arról szólt, hogy a teljes utcát fogják lezárni. Tekintettel arra – azt nem 
tudni, hogy milyen okból – hogy a rendőrség nem biztosította a területet, és nem zárta le, ezért a 
közterületet használták, de nem úgy ahogy a kérelemben volt.  
 
Martos Dániel: Jelképes összeggel – 50.000 Ft-tal – csökkenteném a közterület-használati díjat, mert a 
filmen jól látható, hogy az utca sem kiürítve, sem lezárva nem volt.  
 
Hidasi Gábor: Nehéz így dönteni. Lehet, hogy még 50.000 Ft értékű sem volt, amit használtak. Senki 
nem tudja, hogy pontosan mi történt, mert sem a rendőrség, sem a Közterület-felügyelet nem volt ott. 
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Nehéz így megítélni az összeget. Jó lenne a kérelmek beérkezése után odaküldeni a közterület-
felügyelőt, hogy mi történik az adott helyszínen. Természetesen valamilyen összeget határozzunk meg. 
 
Veres László: Felhívom a figyelmet arra, hogy egy nonprofit kiemelten közhasznú alapítványról van 
szó, mely oktatási és kulturális tevékenységet végez. Az 50.000 Ft is megterhelő lehet a számukra. 
Javaslom, hogy engedjük el a díjat. 
 
Madár Éva: Megkérhetjük a rendőrségtől, hogy írják le, hogy valóban nem zárték le az utcát. Egyébként 
a Fővárosi Közgyűlés rendelete szerint amennyiben a filmforgatás nem jár közterület lezárásával és 
forgalomeltereléssel, illetve nem haladja meg a 30 percet, akkor az térítésmentes.  
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy vegyük le a napirendről ezt az előterjesztést. Jövő héten szintén 
ülésezik a bizottság, és akkor újra megtárgyaljuk. Kérem, szavazzunk a levételről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 153/2012. (IV.25.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-270/2012. 
sz. – ”KRÉTAKÖR ALAPÍTVÁNY közterület-használati díjelengedés iránti kérelme” című – 
előterjesztést a napirendjéről leveszi, és a következő ülésen újratárgyalja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Martos Dániel VVKB elnöke 

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

 
k.m.f. 

 
 

Martos Dániel  
elnök 

 


