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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. április 17-én 9.00 órakor tartott rendes 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, 
 Kassab Adonis, 
 Béri Anita, 
 Barta Szilvia tagok. 
 
Hivatal részéről:  Temesiné Apollónia Aranka irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Várkonyi Imréné csoportvezető, 
 Vince Attiláné polgármesteri és jegyzői kabinet munkatársa, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2013. április 17-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A napirendi 
javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?  

 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 142/2013. (IV.17.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Pályázat hirdetése védett templomok felújításának támogatására 

Sz-167/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
2./ Javaslat a Ferenc körút – Üllői út sarkán lévő légszennyezettség-mérő készülék üzemeltetéséhez 
szükséges szűrőbetét beszerzésére 

Sz-210/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
3./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-204-208/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 



 2

4 ./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 101/2013. (III.06.) sz. 
határozatának visszavonása 
 Sz-209/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes 
      (6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Pályázat hirdetése védett templomok felújításának támogatására 

Sz-167/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-167/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 143/2013. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) zártkörű pályázatot ír ki a műemlék valamint kerületi védettség alatt álló, Budapest IX. kerületben 
található templomok felújítására 10.000.000,- Ft keretösszeggel. 
2.) a pályázati kiírást az Sz-167/2013. számú előterjesztés mellékletét képező felhívás-tervezet 
szerint elfogadja. 
3.) felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás a meghívni kívánt pályázók 
részére történő megküldéséről, a pályázati eljárás lebonyolításáról és az eljárás eredményéről való 
döntés meghozatala céljából az arra vonatkozó javaslata, valamint a beérkezett pályázatok a 
bizottság elé történő előterjesztéséről. 

Határidő: 2013. június 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat a Ferenc körút – Üllői út sarkán lévő légszennyezettség-mérő készülék 
üzemeltetéséhez szükséges szűrőbetét beszerzésére 

Sz-210/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-210/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 144/2013. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferenc körút – 
Üllői út sarkán lévő légszennyezettség-mérő állomás működtetéséhez szükséges légszűrőbetétek 
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beszerzésére bruttó 170.000,- Ft keretösszeget biztosít, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor 
terhére. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a légszűrőbetétek beszerzése iránt tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

      (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-204-208/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-204/2013. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-204/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 145/2013. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KIRA Bt. 
(székhelye: 1105 Budapest Kelemen u. 4/A.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Ferenc tér. 14. 
szám előtti gyalogjárda 2 m2-es területére 2013. április 22. napjától - 2013. november 30. napjáig 
terjedő időszakra vonatkozóan – mobil állványról történő virágárusítás céljából - a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-205/2013. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-205/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 146/2013. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a V és V Bt. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 40. sz. 
előtti gyalogjárda területére 2013. április 18. napjától – 2013. december 31. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 

-2013. április 18. napjától – 2013. október 31. napjáig: a Ráday u. 40. sz. előtti gyalogjárda 17 
m2-es területére  
-2013. november 1. napjától – 2013. december 31. napjáig: a Ráday u. 40. sz. előtti gyalogjárda 
5 m2-es területére. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-206/2013. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-206/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 147/2013. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pipa 6 Kft. 
(székhelye: 1052 Budapest, Párizsi u. 6. A. ép. 4. em. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. 
Csarnok tér. 6. sz. előtti gyalogjárda 9 m2-es területére 2013. április 18. napjától – 2013. december 31. 
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-207/2013. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-207/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 148/2013. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az EPM 
CONSULT Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 14. al. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. 
Tompa u. 14. sz. előtti gyalogjárda 2 m2-es területére 2013. április 22. napjától – 2013. április 26. 
napjáig lépcső bővítése, felújítása miatt burkolatbontás céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Sz-208/2013. sz. előterjesztés  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-208/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 149/2013. (IV.17.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TECHNOTERV 
Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1239 Budapest Ócsai út. 6.) részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/4) hrsz-ú közterületre a 
Budapest IX. ker. Lenkei János u. 15-17. szám előtti útpálya 64 m2-es területére 2013. április 24. 
napjára vonatkozóan – daruzási munkálatok elvégzése céljából – a közterület - használati 
megállapodás megkötésre kerüljön, azzal a feltétellel, hogy a TECHNOTERV Kft. a BKK Zrt. által 
kiállított érvényes forgalomtechnikai közútkezelői hozzájárulást, és az illetékes rendőrkapitányság 
hozzájárulását hivatalunknak benyújtja.  
Határidő: 2013. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4 ./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 101/2013. (III.06.) 
sz. határozatának visszavonása 
 Sz-209/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-209/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 150/2013. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az OMTER Kft. részére, a 
Budapest IX. ker. Ráday u. 24/A. szám előtti gyalogjárda 14 m2-es területére, vendéglátó-terasz 
kialakítására vonatkozó VVKB 101/2013. (III.06.) számú határozatát visszavonja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

 
k.m.f. 

 
Martos Dániel  

elnök 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


