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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. február 28-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Martos Dániel elnök, 
 Görgényi Máté, 
 Veres László, 
 Hidasi Gábor, 
 Barta Szilvia, 
 Kassab Adonis , 
 Loksa Gábor, 
 Béri Anita tagok. 
 
Hivatal részéről:  Temesiné Apollónia Aranka irodavezető, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Várkonyi Imréné csoportvezető, 
 Vince Attiláné jegyzői és polgármesteri kabinet munkatársa, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:      Zombory Miklós képviselő. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2013. február 28-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A napirendi 
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?  
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 47/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Közterület átnevezése 

49/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

  
2./ „Autómentes Nap 2012 a József Attila-lakótelepen” rendezvényen elhangzott zenei művek után 
fizetendő jogdíj 

Sz-112/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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3./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 
Sz-69-77/2013., Sz-79-84/2013., Sz-86-88/2013., Sz-90-92/2013., Sz-95-100/2013., Sz-102-
109/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester    

 
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 443/2012.(XII.05.) és a 
VVKB 28/2013. (I.30.) sz. határozatainak visszavonása 

Sz-110-111/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes    

    (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Kassab Adonis a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Zombory Miklós: Arra kérem a bizottságot, és ezen keresztül a jegyzőkönyvet elolvasó Polgármester 
urat, Alpolgármester urat, hogy segítsenek azoknál az eseteknél, ahol e-mailben nem kaptam 
segítséget.  
Fővárosi terület, de a ferencvárosi kisgyermekes, illetve idős lakókat sújtja, hogy a CET építkezése alatt 
a rakpart sétáló részét lezárták. A CET elkészült és még mindig nem járható. A 7 db e-mailt erre 
vonatkozóan, szívesen átküldöm bárkinek. 
A Lónyay u. 25. szám alatti koktélbárra rengeteg panasz érkezik, mivel éjszaka 24.00 óra után is nyitva 
van a Ráday utcai vendéglátó helyiségekkel szemben. Nem is a nyitvatartással van a probléma, hanem, 
hogy bent nem lehet dohányozni és kimennek zajongani. Kimehetnek ellenőrizni a bizottság tagjai és a 
Közterület-felügyelet is, tudok neveket, telefonszámokat adni. 
A Lónyay u. 47. szám előtti járdán volt egy telefonfülke, ami előtt gyerekkocsival nem lehetett elmenni, 
ha az úttesten parkoltak. Nagyon köszönöm az irodának a segítséget, leszereltették a MATÁV-val a 
telefonfülkét, azonban ennek következtében 10-15 centiméteres útburkolat hiány van a járdán, ahol sok 
idős ember megbotlott, elesett. Le kellene aszfaltozni a területet. 
A Bakáts tér 9. szám előtt, esős időben az ember lába eltűnik a vízben, homorú a járda. Sokan 
megkerestek ez ügyben is e-mailben és a fogadóóráimon. 
Várom a segítséget. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Közterület átnevezése 

49/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
Hidasi Gábor: A szándékkal egyetértünk, hogy legyen Ferencvárosban Albert Flóriánról elnevezett út, 
közterület. Az első tervekben az Üllői út és a Gyáli út között valamilyen utcáról volt szó. Nem lenne ezt 
érdemesebb elnevezni Albert Flóriánról? 
 
Szűcs Balázs: A KSZT a Stadion mellett egy felszíni parkolót tartalmaz, ami magánterület, tehát nem 
lehet elnevezni sem. 
 
Veres László a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
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Martos Dániel: A rajzon is látszik, hogy a Gyáli útnak ez a szakasza a Stadion mögött megy el. 
 
Veres László: Javasolnám a BKK felé, hogy a Népliget megállót is nevezzük át Albert Flórián 
megállónak.  
 
Szűcs Balázs: Jelenleg a BKK-nak van egy Gyáli úti megállója a villamos és a busz számára is. A 
villamos megáll a Népligetnél és a Gyáli útnál is, lehet, hogy ebből kavarodás lesz.  
 
Veres László: A metrómegállót javasoltam átnevezni. 
 
Szűcs Balázs: A metrómegálló akkor Albert Flórián megálló lenne, míg a felszíni megállók pedig 
Népliget megállók maradnának. Vannak az Üllői út-Könyves Kálmán krt. sarkán, illetve a Gyáli út-
Könyves Kálmán krt. kereszteződésében is megállók. 
 
Martos Dániel: Veres képviselő úr javaslatára a határozati javaslat a.) és b.) pontja egészüljön ki egy 
c.) ponttal. 
 
Szűcs Balázs: A Gyáli út átnevezésével a Gyáli úti megállók is automatikusan átkeresztelődnek Albert 
Flórián úttá. Veres képviselő úr javaslata arra vonatkozott, hogy ezen kívül a Népliget megálló is 
kerüljön átnevezésre Albert Flórián megállóra. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk először a 49/2013. sz. előterjesztés ülésen elhangzott módosító 
javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 48/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, 
hogy a 49/2013. sz. – ”Közterület átnevezése” című – előterjesztés határozati javaslata egészüljön ki 
egy c.) ponttal: Népliget metrómegálló Albert Flórián megállóra történő átnevezése. 
Határidő: 2013. március 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

    (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 49/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 49/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 49/2013. sz. – ”Közterület átnevezése” című – előterjesztést, a VVKB 48/2013. 
(II.28.) számú határozatában foglalt kiegészítéssel. 
Határidő: 2013. március 7. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

    (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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2./ „Autómentes Nap 2012 a József Attila-lakótelepen” rendezvényen elhangzott zenei művek 
után fizetendő jogdíj 

Sz-112/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-112/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 50/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Autómentes 
Nap 2012 a József Attila-lakótelepen” rendezvényen elhangzott művek után, az Artisjus Magyar Iroda 
részére fizetendő jogdíj megfizetése céljából 23.649,- Ft-ot biztosít, a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a 23.649,- Ft jogdíj megfizetése iránt a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2013. március 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-69-77/2013., Sz-79-84/2013., Sz-86-88/2013., Sz-90-92/2013., Sz-95-100/2013., Sz-102-
109/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester    

 
Sz-69/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-69/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 51/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PUKHOLM Kft. 
(székhelye: 1182 Budapest, Nemeske u. 21/A.) által „KÉK FAZÉK ÉTELBÁR” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv 37 
m2-es területére 2013. március 18. napjától – 2013. december 20. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai 
Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

    (8 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-70/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-70/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 52/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday Café Bt. 
(székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 65.) által „ANGELO CafeBar - ANGELO KÁVÉZÓ” 
néven működtetett vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. 
előtti parkolósáv területére 2013. március 15. napjától – 2013. december 31. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. március 15. napjától – 2013. április 30. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv 24 m2-es 
területére  
-2013. május 1. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv 36 m2–es 
területére 
-2013. október 1. napjától – 2013. október 31. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv 24 m2 
területére 
-2013. november 1. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv 2 m2-
es területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

    (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-71/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-71/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 53/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CAFE DORIA 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 1-3.) által „THE POINTER PUB-POINTER SÖRÖZŐ” néven 
működtetett vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. 
előtti parkolósáv és gyalogjárda területére 2013. március 16. napjától – 2013. december 31. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az 
alábbi bontásban: 
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-2013. március 16. napjától – 2013. november 9. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv 69 m2-es 
és gyalogjárda 3 m2-es (összesen 72 m2-es) területére  
-2013. november 10. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv 12 m2 
–es területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az 
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.  
-A járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-72/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-72/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 54/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday 8 Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 8.) által „PÚDER BÁRSZÍNHÁZ ÉS GALÉRIA” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 8. sz. előtti gyalogjárda 19 
m2-es területére 2013. április 1. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-73/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-73/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 55/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Fatálas 8 Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 8.) által „POINTER PUB” néven működtetett vendéglátó egység 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) 
hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 8. sz. előtti gyalogjárda 11 m2-es területére 2013. 
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március 15. napjától – 2013. november 10. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-74/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-74/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 56/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SOUL 
BISZTRO Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 11-13.) által „SOUL CAFÉ” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 11-13. sz. előtti gyalogjárda 
13 m2-es, Ráday u. 16. sz. előtti parkolósáv 34 m2-es, Ráday u. 16. sz. előtti parkolóhelyeken túli 
szabadon hagyott úttest 9 m2-es és a Ráday u. 16. sz. előtti gyalogjárda 7 m2-es területére 2013. 
március 1. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az 
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.  
-Járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

   (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-75/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-75/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 57/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ESTIRES Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 11-13. fszt. 1.) által „PESTI VENDÉGLŐ” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 11-13. sz. előtti gyalogjárda 
10 m2-es, Ráday u. 16. sz. előtti gyalogjárda 13 m2-es és Ráday u. 16. sz. előtti parkolósáv 35 m2-es 
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területére 2013. március 1. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága 
által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az 
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.  
-Járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-76/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-76/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 58/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a GELKA FOOD 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 16.) által „LIZARD ÉTTEREM” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 14. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es és  
parkolósáv 7 m2-es, illetve  a Ráday u. 16. sz. előtti gyalogjárda 9 m2-es és parkolósáv 29 m2-es 
területére 2013. április 1. napjától – 2013. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága 
által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-Járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-77/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-77/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 59/2013. (II.28.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Zapata-Max Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 14. fszt. 2/a.) által „ZAPATA ÉTTEREM” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 14. sz. előtti gyalogjárda és 
parkolósáv területére vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. április 1. napjától – 2013. április 15. napjáig: a Ráday u. 14. sz. előtti gyalogjárda 9 m2-es 
területére  
-2013. április 16. napjától – 2013. október 31. napjáig: a Ráday u. 14. sz. előtti gyalogjárda 9 m2-es és 
parkolósáv 34 m2-es területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-Járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-79/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-79/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 60/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Juhász Józsefné 
egyéni vállalkozó (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 15. fszt. 1.) által „JUHÁSZ-CUKI” néven 
működtetett vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 15. sz. 
előtti parkolósáv területére 2013. március 15. napjától – 2013. október 15. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. március 15. napjától – 2013. március 31. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 8 m2-es 
területére  
-2013. április 1. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 15 m2 –es 
területére 
-2013. október 1. napjától – 2013. október 15. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 8 m2 
területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
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-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

     (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-80/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-80/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 61/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LA STELLA Kft. 
(székhelye: 1093 Budapest, Bakáts u. 2/C. fszt. 3.) által „KMC KÁVÉZÓ” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti gyalogjárda és parkolósáv 
területére 2013. március 16. napjától – 2013. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. március 16. napjától – 2013. május 31. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti gyalogjárda 7 m2-es 
területére  
-2013. június 1. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti gyalogjárda 7 m2 és 
parkolósáv 7 m2 –es (összesen 14 m2-es) területére 
-2013. október 1. napjától – 2013. október 15. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti gyalogjárda 7 m2 
területére 
-2013. október 16. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti gyalogjárda 2 m2 
területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-81/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-81/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 62/2013. (II.28.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Zöld Balzsam 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 15.) által „Vörös Postakocsi Étterem” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti forgalom elől 
elzárt rész és gyalogjárda területére 2013. április 16. napjától – 2013. december 31. napjáig vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi 
bontásban: 
-2013. április 16. napjától – 2013. május 15. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti forgalom elől elzárt rész 
40 m2-es területére  
-2013. május 16. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti forgalom elől elzárt 
rész 60 m2 –es és gyalogjárda 12 m2-es területére 
-2013. október 1. napjától – 2013. október 15. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti forgalom elől elzárt rész 
40 m2-es területére 
-2013. október 16. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti forgalom elől elzárt 
rész 2 m2-es területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az 
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.  
-Járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-82/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-82/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 63/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Best Coffee” 
Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Bakfű u. 1. I. em. 3.) által működtetett vendéglátó egység részére a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú 
közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv területére 2013. március 15. napjától – 
2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. március 15. napjától – 2013. május 31. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 12 m2-es 
területére  
-2013. június 1. napjától – 2013. augusztus 31. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 24 m2-es 
területére 
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-2013. szeptember 1. napjától – 2013. október 31. napjáig: a Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 12 m2-es 
területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-83/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-83/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 64/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 16.) által „TRATTORIA ÉTTEREM” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 16. sz. előtti gyalogjárda 18 m2-es és  
parkolósáv 54 m2-es területére 2013. március 1. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. 
Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott 
alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-Járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-84/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-84/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 65/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SUNGARDEN 
Kft. (székhelye: 1141 Budapest, Vadvirág u. 11/A. tetőtér 4.) által működtetett vendéglátó egység 
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részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) 
hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 17. sz. előtti gyalogjárda 2 m2-es és parkolósáv 12 m2-
es területére 2013. március 14. napjától – 2013. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai 
Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-86/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-86/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 66/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a COLORFIRE 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 29.) által „GOTTI ÉTTEREM” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 27-29. sz. előtti parkolósáv területére 2013. 
április 1. napjától – 2013. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. április 1. napjától – 2013. október 8. napjáig: a Ráday u. 27. sz. előtti parkolósáv 13 m2-es és 29. 
sz. előtti parkolósáv 27 m2-es (összesen: 40 m2-es) területére  
-2013. október 9. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Ráday u. 29. sz. előtti parkolósáv 27 m2-es 
területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az 
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-87/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-87/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 67/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 35.) által „CLARO Bisztro” néven működtetett vendéglátó egység 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) 
hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 34. sz. előtti parkolósáv 28 m2-es és a Ráday u. 35. sz. 
előtti gyalogjárda 8 m2-es területére 2013. március 15. napjától – 2013. október 30. napjáig vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. 
Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott 
alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az 
előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni.  
-Járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-88/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-88/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 68/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a J.A.F.F.A. 
Kávézó Bt. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 39.) által „JAFFA KÁVÉHÁZ” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 36. sz. előtti forgalom elől 
elzárt területre és a Ráday u. 39. sz. előtti gyalogjárda területére 2013. április 2. napjától – 2013. 
december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. április 2. napjától – 2013. április 30. napjáig: a Ráday u. 39. sz. előtti gyalogjárda 11 m2-es 
területére  
-2013. május 1. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Ráday u. 36. sz. előtti forgalom elől elzárt 
terület 15 m2 –es és Ráday u. 39. sz. előtti gyalogjárda 11 m2 –es területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
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-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. 
-A járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-90/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-90/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 69/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SAHLUX Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 8.) által „NO NAME SÖRÖZŐ” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 8. sz. előtti gyalogjárda 22 m2-es területére 
2013. március 18. napjától – 2013. október 12. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás 23.30-ig tartó maximális kiszolgálási idővel meghatározva  
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-91/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-91/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 70/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az OMNIAN 
FÉNYES Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 15. A. ép.) által „MACSKAFOGÓ SÖRÖZŐ” néven 
működtetett vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 15/A és 
15/B. sz. előtti gyalogjárda 28 m2-es területére 2013. március 18. napjától – 2013. október 12. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30-ig tartó maximális 
kiszolgálási idővel meghatározva  megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-92/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-92/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 71/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CAT-GASTRO 
Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 15. B. ép.) által „FAT CAT BÜFÉ” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 15/B. sz. előtti gyalogjárda 8 
m2-es területére 2013. március 18. napjától – 2013. október 12. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás 23.30-ig tartó maximális kiszolgálási idővel meghatározva  
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-95/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-95/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 72/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BARISTA 
KINGDOM Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 10. fszt. 3.) által „TAMP & BULL” néven 
működtetett vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37073) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Czuczor u. 3. sz. 
előtti gyalogjárda 4 m2-es területére 2013. március 11. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-96/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-96/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 73/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BEGOM Kft. 
(székhelye: 1214 Budapest, Zrínyi u. 2/A 1. em. 1.) által „TANDOORI ÉTTEREM” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
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képező (36929) hrsz-ú, Budapest IX. ker. Ráday u. 5. sz. előtti útpálya 26 m2-es területére 2013. április 
1. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban meghatározott alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-97/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-97/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 74/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Paris, Texas 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 22. fszt. I.) által „PARIS, TEXAS KÁVÉHÁZ” néven 
működtetett vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 22. 
szám előtti gyalogjárda 15 m2-es területére  2013. március 1. napjától – 2013. december 1. napjáig  
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-98/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-98/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 75/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 17.) által működtetett vendéglátó egység részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, 
Budapest IX. ker. Ráday u. 17. sz. előtti parkolósáv 25 m2-es területére 2013. március 15. napjától – 
2013. október 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
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-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

     (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-99/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-99/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 76/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, 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, Budapest IX. ker. Ráday u. 18. sz. előtti gyalogjárda 6 m2-es területére 2013. május 
15. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-100/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-100/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 77/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Galery Cafe Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 20.) által „ZOE Café Kávézó és Étterem” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 20. sz. előtti gyalogjárda 12 
m2-es területére 2013. március 15. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-102/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-102/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 78/2013. (II.28.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az MCM MANGA 
COWBOY Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Menedékes u. 3D. fszt. 7.) által működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 31/J. sz. előtti parkolósáv 54 m2-es területére 
2013. április 15. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-103/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-103/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 79/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CARMEN 
BISZTRO Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 33/A.) által „Pizzetta” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 33/A. sz. előtti parkolósáv 32 
m2-es területére 2013. április 15. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai 
Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

     ( 8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-104/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-104/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 80/2013. (II.28.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DYALE Kft. 
(székhelye: 1223 Budapest, Tűzliliom u. 31. fszt. 3.) által „BALKÁN GRILL 2” néven működtetett 
vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti parkolósáv 13 
m2-es területére 2013. március 10. napjától – 2013. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai 
Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételekkel: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-105/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-105/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 81/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a N.E.S. DESIGN  
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 49.) által „BIRS BISZTRÓ” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es és parkolósáv 
20 m2-es területére 2013. április 1. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. április 1. napjától – 2013. április 26. napjáig: a Ráday u. 49 sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es 
területére  
-2013. április 27. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig: a Ráday u. 49. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es 
és parkolósáv 20 m2-es területére. 
Használó köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
-A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel 
úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 
-A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül 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 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-106/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-106/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 82/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Petró Tibor 
egyéni vállalkozó (székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 24. 7. em. 3. ajtó) által „ÖREG ÓRA KÁVÉZÓ” 
néven működtetett vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37467) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Berzenczey u. 14. 
sz. előtti gyalogjárda területére 2013. március 1. napjától – 2013. december 31. napjáig vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás  23.30-ig tartó maximális kiszolgálási 
idővel meghatározva  megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. március 1. napjától – 2013. március 31. napjáig: a Berzenczey u. 14. sz. előtti gyalogjárda 8 m2-
es területére  
-2013. április 1. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Berzenczey u. 14. sz. előtti gyalogjárda 22 
m2-es területére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-107/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-107/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 83/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Csekpont Kft. 
(székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet u. 14.) által „MANDARIN KÁVÉZÓ ÉS BISZTRÓ” néven 
működtetett vendéglátó egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 12. sz. 
előtti gyalogjárda 18 m2-es területére 2013. április 1. napjától – 2013. november 1. napjáig vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30-ig tartó maximális kiszolgálási 
idővel meghatározva  megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-108/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-108/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 84/2013. (II.28.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Csekpont Kft. 
(székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet u. 14.) által „MEZCAL ÉTTEREM” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 14. sz. előtti gyalogjárda 38 m2-es területére 
2013. április 15. napjától – 2013. október 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás 23.30-ig tartó maximális kiszolgálási idővel meghatározva  megkötésre 
kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-109/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-109/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 85/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a POHÁRSZÉK 
Kft. (székhelye: 2049 Diósd, Henger u. 7/b.) által „POHÁRSZÉK BORKERESKEDÉS ÉS KÓSTOLÓ” 
néven működtetett vendéglátó egység részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Tompa u. 26/b.  
fszt. 10. sz. előtti gyalogjárda területére 2013. április 1. napjától – 2013. december 31. napjáig (hétfőtől 
– szombatig) vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás  23.30-ig tartó 
maximális kiszolgálási idővel meghatározva  megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 
-2013. április 1. napjától – 2013. október 31. napjáig: a Tompa u. 26/b fszt. 10. sz. előtti gyalogjárda 8 
m2-es területére  
-2013. november 1. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Tompa u. 26/b fszt. 10. sz. előtti 
gyalogjárda 1 m2-es területére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 443/2012.(XII.05.) 
és a VVKB 28/2013. (I.30.) sz. határozatainak visszavonása 

Sz-110-111/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes    

 
Sz-110/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-110/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 86/2013. (II.28.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az A.S.A. Magyarország 
Hulladékgazdálkodás Kft. részére, a Budapest IX. ker. Ferenc téren lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget 
melletti 2 m2-es területére, használtruha-gyűjtő konténer kihelyezésére vonatkozó VVKB 443/2012. 
(XII.05.) számú határozatát visszavonja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-111/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-111/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 87/2013. (II.28.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a TIME CAFE Kft. részére, a 
Budapest IX. ker. Ráday u. 23. szám előtti parkolósáv 12 m2-es területére, vendéglátó-terasz 
kialakítására vonatkozó VVKB 28/2013. (I.30.) számú határozatát visszavonja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

 
k.m.f. 

 
 

Martos Dániel  
elnök 

 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


