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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. május 8-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, 
 Kassab Adonis, 
 Barta Szilvia, 
 Béri Anita, 
 Loksa Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről: Szűcs Balázs főépítész, 
 Madár Éva mb. irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Vince Attiláné Polgármesteri és jegyzői kabinet munkatársa, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Zombory Miklós képviselő, Leskó Emese külsős bizottsági tag. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2013. május 8-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 153/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Autómentes nappal kapcsolatos pályázat 

Sz-250/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök     

 
2./ Epres Óvoda kérelme 

Sz-216/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
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3./ A légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése 
Sz-228/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
4./ A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2012. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel 
kapcsolatos elszámolás 

Sz-242/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök    

 
5./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-231-236/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem 

Sz-237/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Közterület-használati díj elengedése iránti kérelmek 
 Sz-238-239/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros 

oldala által határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének meghatározása 
  Sz-240/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
      (6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
 
Zombory Miklós: Pedagógusként először köszönni szeretnék, méghozzá meg szeretném köszönni a 
Lónyay u. 58. sz. előtti aknafedelet. Sikerült addig „gyötörni” a MATÁV-ot, amíg az aknafedelet úgy 
megcsinálták, hogy egy síkba került a járda szintjével, és nem esik el naponta 4-5 ember.  
1./ Kaptam egy levelet, melyen ügyintézőként Várkonyi Imréné, aláíróként dr. Bácskai János 
polgármester megbízásából Kosik Gáborné irodavezető-helyettes szerepelt. A levél része egy e-mail:  
„A Lónyay u. 47. sz. előtt megszüntetett telefonfülke helyén, valamint a Bakáts tér 9. sz. előtt 
megsüllyedt járdaburkolat javítását, helyreállítását 2013. március 6-án megrendeltük.” A 
megrendeléssel kapcsolatban lenne az problémám, hogy azóta sincs kész és hiányolom, hogy nem néz 
utána az iroda, hogy megcsinálták-e vagy hogyan állnak a munkálatok. Állnak a dolgok és „szedi 
áldozatát” a járdaburkolat, napi egy-két ember elesik, mivel a kis szintkülönbség miatt nem veszik észre 
a hibát. A levelet március 7-én kaptam meg. 
2./ A Lónyay u. 38. sz. előtt van egy üres telek. A szemben lévő és mellette lévő házak reklamálják, 
hogy a teleknél kint van a megállni tilos tábla, – 38 évig tanítottam gyerekeknek közlekedési ismereteket 
– amely a KRESZ szerint következő útkereszteződésig érvényes. Az üres telek után 90 fokban állnak a 
gépkocsik. Ha büntetni akarnak a rendőrök, akkor az ott álló kocsikat végig meg lehetne bírságolni, 
mivel nincs semmiféle feloldása a táblának. Kérem a bizottságot, hogy vizsgáltassa meg szakemberrel, 
hogy az autók meg tudjanak állni.  
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3./ A Lónyay u. 34. sz. előtti terasz, a BEERKA PUB étteremhez tartozik. Vasárnap kaptam kb. 10 db 
telefont, szirénák hallatszottak. A kitelepedésnél az egyik parkolóhely sérült, és nem fért el egy kocsi, 
ami 15-20 cm-re kilógott. Ennek következtében nem fért el a 15-ös busz, kiérkezett a fővárosi 
rendőrség, elterelték a forgalmat más útvonalra. Kiszállt másfél óra múlva a katasztrófavédelem és 
elszállították a járművet. A BKK képviselője és a rendőrök sem értették, hogyan lehetett ezt az 
engedélyt így kiadni. A rajzot körbe adom, érdemes megnézni.  
4./ A Lónyay u. és a Bakáts u. sarkán van egy gyermekorvosi rendelő, mely előtt még alpolgármester 
koromban elintéztem egy 5 méteres parkolóhelyet az orvosoknak. Az ezt jelző tábla a hétvégi 
randalírozásoknak köszönhetően a Lónyay u. 38. sz. alatti üres telek hosszának a közepén elfeküdt, és 
egy WC csészét is odatették mellé. 
Ezekkel kapcsolatban kérem a segítséget, mert fogadóórám lesz, és szeretem elintézni, amit kérnek 
tőlem. SZMSZ szerinti írásbeli választ szeretnék kapni a feltett kérdéseimre.  
 
Martos Dániel: A választ nem tudom garantálni, mivel a bizottságnak nincs SZMSZ-e, csak ügyrendje, 
arról pedig nem tudok, hogy az ilyet tartalmazna. Megpróbálunk segítségére lenni képviselő úrnak, hogy 
megkapja a válaszokat a kérdéseire. 
 
Veres László a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Autómentes nappal kapcsolatos pályázat 

Sz-250/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök     

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-250/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 154/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Hungarocontrol 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat 2013” című felhívásra 
a pályázat benyújtásával, mellyel az Önkormányzat az „Autómentes nap” rendezvényével 2.000.000,- Ft 
támogatási összegre kíván pályázni. 
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat által kiírt, „Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat 2013” 
benyújtásához szükséges 500.000,- Ft összegű pályázati önrészt biztosítja a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére.  
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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2./ Epres Óvoda kérelme 
Sz-216/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-216/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 155/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a 452/2012. (XII.13.) határozatában foglalt táblázat alábbi sorát a következők szerint módosítja: 
 

AZ INTÉZMÉNY 
NEVE, CÍME 

 

 
TERVEZETT 
KÖLTSÉG 

IGÉNYELT 
ÖSSZEG 

 
TÉMAKÖR 

 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Epres Óvoda 
IX. Epreserdő u. 10. 

 
340.000,- 300.000,- 

 
Műfüves udvar kialakítása 

 
150.000,- 

2./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a 2012. december 20-án kelt támogatási szerződés 
Sz-216/2013 sz. előterjesztésben foglalt tartalommal történő módosításáról és annak aláírásáról. 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ A légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése 

Sz-228/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-228/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 156/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemelő légszennyezést mérő állomás karbantartására vonatkozó 

vállalkozási szerződést az Sz-228/2013. számú előterjesztés mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

2./ a karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges bruttó 400.050,- Ft vállalkozói díjat a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére jóváhagyja. 

3./ a karbantartási munkálatok várható anyagszükségletének keretösszegét bruttó 571.500,- Ft 
összegben határozza meg, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
4./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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4./ A Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2012. évi működési költségeihez nyújtott támogatási 
összeggel kapcsolatos elszámolás 

Sz-242/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök    

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-242/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 157/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ferencvárosi Polgárőr 
Egyesület 2012. évi működési költségeihez nyújtott egyszeri pénzügyi támogatást az alábbiak szerint 
fogadja el: 
- közüzemi költségek 45.827,- Ft 
- telefon, internet költség 130.018,- Ft 
- GPS költség (rendszámfelismerő, BM online 

kapcsolat) 
69.383,- Ft 

- üzemanyag költség 450.029,- Ft 
- járőrszolgálati autók költségei 

(biztosítás, gépjárműadó, javítási és 
karbantartási költségek, vizsgáztatás, eredetiség 
vizsgálat, autógumi, felni, feliratozás) 

 
460.643,- Ft 

- egyéb költségek 
(irodaszer, postaköltség, könyvelési költség) 

144.100,- Ft 

Határidő: 2013. május 08. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-231-236/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-231/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-231/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 158/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILI PEPPER 
Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 7. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. 
Tompa u. 7. sz. előtti parkolósáv 22 m2-es területére 2013. május 9. napjától – 2013. október 31. 
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23 óra 30 percig 
tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai 
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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 elhatározni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva 
legyen. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 méter távolságot, valamint a forgalombiztonság 
érdekében az előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni. 
-A forgalmi sáv (szabad) 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 terasz szélessége 
nem érheti el a parkolósáv szélességét.  
-A terasz korlátra forgalmi irányból, (F-022 jelű) „iránytábla (balra)” tájékoztató jelzőtáblát kell 
kihelyezni.  
-A járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat és a terasz között minimum 2 m 
gyalogos folyosó megtartása szükséges, valamint szíveskedjenek szem előtt tartani a 
komfortos közlekedés érdekében a járdán elhelyezett teraszok egységes elhelyezését. 

Határidő: 2013. május 9. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-232/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-232/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 159/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „JÓPIPA” 
SÖRÖZŐ Kft. (székhelye: 1203 Budapest, Desewffy utca 24.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. 
Csarnok tér. 8. sz. előtti gyalogjárda (Pipa utca - Csarnok tér sarok) 7 m2-es területére vendéglátó-
terasz, illetve 1 m2-es területére álló pult kialakítása céljára 2013. május 9. napjától – 2013. október 31. 
napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. május 9. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-233/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: A rendeletben nincs benne, hogy 20-50 000 forint alatti összegeket hivatalból 
utasítsunk el? 
 
Madár Éva: Igen, belekerült a rendeletbe, ezért csak a közterület-használat megkötésére irányul a 
határozati javaslat. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a rendelet nem teszi lehetővé a díj elengedését. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-233/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 160/2013. (V.08.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Közösségi Alapítvány (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 30. III/1.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületen, Budapest 
IX. ker. Fővám téren található gyalogjárda 300 m2-es területére 2013. május 12. napjára „Szelíd 
Motoros Találkozó” – fröccsöntött motorokkal - közösségi program megtartása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-234/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-234/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 161/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TOP REKLÁM 
2002 Kft. (székhelye: 2164 Váchartyán Bottyáni út. 060/10. Hrsz.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37451) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. 
ker. Ferenc tér 6-7. szám előtti gyalogjárda 25 m2-es területére 2013. május 9. napjától – 2013. május 
14. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan – alpintechnikával elvégzendő veszélytelenítési munka 
elvégzése céljából – a közterület - használati megállapodás megkötésre kerüljön. Abban az esetben, ha 
TOP Reklám 2002 Kft. a veszélytelenítési munka szükségességét igazoló szakértői véleményt benyújtja 
a használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön.  
Határidő: 2013. május 9. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-235/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-235/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 162/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Csajbók Kft. 
(székhelye: 1095 Budapest, Ipar u. 10.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37913) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ipar u. 7. sz. előtti 
gyalogjárda 4 m2-es területére 2013. május 9. napjától – 2013. október 30. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 21.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben 
meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. május 9. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-236/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-236/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 163/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bibione Lugano 
Kft. (székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37451) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. 
Bokréta u. 28. sz. előtti gyalogjárda 12 m2-es területére 2013. május 9. napjától – 2013. október 1. 
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 22.00 óráig tartó 
maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. május 9. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem 

Sz-237/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Játékgépekkel működött a pavilon, ami manapság nem túl jó iparág. Szeretné újra 
nyitni a pavilonját, ezért kéri a részletfizetést. Heka Ádámné még nem volt a bizottság előtt, elsőre 
engedélyezni szoktuk a részletfizetési kérelmet. Kérem, szavazzunk az Sz-237/2013. sz. előterjesztés 
„A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 164/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Heka Ádámné 
(1182 Budapest Esze Tamás u. 7/a.) részére a Budapest IX., Határ út – Üllői út metrófelszín területén 
álló 32. számú 21 m2-es pavilon után felhalmozott 861.336,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi 
egyenlő részletben (143.556,-Ft) történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős:dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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7./ Közterület-használati díj elengedése iránti kérelmek 
 Sz-238-239/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Sz-238/2013. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A Vitamin Team Bt. a tavalyi év során közterület-használati engedély nélkül használta a 
területet. A kollégák kimentek a helyszínre, ott jegyzőkönyvben megállapították, hogy engedély nélkül 
használja a területet, amit a Bt. képviselője aláírt és elismert. Rögzítették a kollégák, hogy a havi 
közterület-használati díj mennyi lenne. Kiróttuk a tízszeres közterület-használati díj büntetést, amit nem 
tudott befizetni és ennek a díjnak az elengedését kéri most a cég. 
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy 50%-kal csökkentsük a díjtartozást. Kérem, szavazzunk az Sz-
238/2013. sz. előterjesztés „C” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 165/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Vitamin Team 
Bt. (1213 Budapest Damjanich J. u. 183.) részére a Budapest IX. ker. Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca 
kereszteződésében álló 19 m2-es pavilon után kiszabott 1.362.490,-Ft közterület használati díjtartozást 
50 %-os mértékben csökkenti, 681.245,-Ft-ra.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-239/2013. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A rendeletben az szerepel, hogy amennyiben a fizetendő összeg meghaladja a 25 000 
forintot, és a kérelmező legalább 5 munkanappal a közterület-használatának megkezdése előtt 
benyújtotta a kérelmét, akkor engedhető el a díjtartozás. Az egyik feltétel nem teljesült, mivel 2013. 
április 26-án nyújtotta be a kérelmét és 2013. ápr. 29-én kezdte meg a közterület-használatot. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-239/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 166/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti 
Corvinus Egyetem (székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.) részére Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Fővám tér 8. 1000 m2-es területére (Sóház épület és a Budapesti Corvinus Egyetem régi épülete 
közötti, illetve mögötti terület) a Corvinus Egyetemi Napok (CEN) megtartása céljából befizetett 
110.000,-Ft közterület-használati díjat nem engedi el. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út 

páros oldala által határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének 
meghatározása 

  Sz-240/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Görgényi Máté a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Madár Éva: A Középső-Ferencvárosban lévő teraszkérelmek esetén a bizottságnak a nyitvatartási 
határidővel kapcsolatban szükséges a döntését meghozni. A HeZsoTa-Car Kft. 23.00 óráig, a ST KILDA 
Kft. 21.00 óráig, a TINTÁSMIND Bt. 21.00 óráig szeretné kérni a nyitvatartást. 3 kérelmező van, tehát 3 
határozati javaslat. 
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy a HeZsoTe-Car Kft. nyitvatartási idejét módosítsuk 22.00 órára. Kérem, 
szavazzunk az Sz-240/2013. sz. előterjesztés módosított határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 167/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HeZsoTa-Car 
Kft. (székhelye: 2315 Szigethalom, Juhász Gyula u. 29/a.) részére a közterület-használati megállapodás 
a Sobieski János u. 39-41. sz. előtti parkolósáv 15 m2-es területére 2013. május 9. napjától – 2013. 
szeptember 30. napjáig 22.00 óráig meghatározott nyitvatartási idővel megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. május 9. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 168/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ST KILDA Kft. 
(székhelye: 1098 Budapest, Pöttyös utca Üllői úti csomópont 9-10. számú pavilon) részére a közterület-
használati megállapodás a Haller u. 88. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es területére 2013. május 9. 
napjától – 2013. december 31. napjáig 21.00 óráig meghatározott nyitvatartási idővel megkötésre 
kerüljön. 
Határidő: 2013. május 9. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 169/2013. (V.08.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TINTÁSMIND 
Bt. (székhelye: 1192 Budapest, Kenyérmező u. 6.) részére a közterület-használati megállapodás a 
Lenhossék u. 22. sz. előtti parkolósáv 4 m2-es területére 2013. május 9. napjától – 2013. szeptember 
30. napjáig 21.00 óráig meghatározott nyitvatartási idővel megkötésre kerüljön. 
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Határidő: 2013. május 9. 
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 


