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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 15-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:  dr. Szabó József aljegyző, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 dr. Mizsák Ildikó irodavezető, 
 Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, 
 Madár Éva mb. irodavezető, 
 Romhányi Ildikó irodavezető helyettes, 
 Hurták Gabriella főépítészi csoport munkatársa, 
 Németh Lilla főépítészi csoport munkatársa, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Sebők Endre FESZOFE Kft. ügyvezető igazgatója, Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, 
Oravecz Jánosné FESZ Kft. főkönyvelője, Fuxreiter Róbert BRFK IX. kerület Rendőrkapitánya. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. 
május 15-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, 
észrevétel?  
 
Veres László: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 170/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi 
gazdálkodásáról  
 93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)  
 100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 



 2

3./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló) 
 84/2/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve 
 95/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Közterületek elnevezése, átnevezése 

119/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-256/2013., Sz-260-261/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Díjmentes közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 

Sz-257-258/2013. 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-259/2013. sz. előterjesztés  

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

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Veres László: Remélem, hogy választ fogok kapni a kérdésemre. A tapasztalatom szerint eltűnt a Tinódi parkból 
az oda kihelyezett TOI-TOI WC, ami annyira nem baj, mert néha egészen balkáni állapotok uralkodtak körülötte, 
de azért a célja az volt, hogy a nagyobb helyeken lévő játszótereken legyen WC. Miért tűntek el, lesz más 
helyette? Csak a Tinódi parkból tűnt el a WC vagy a többi játszótérről is? 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi 
gazdálkodásáról  
 93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 93/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 171/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 93/2013. sz. – ”Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi 
I-XII. havi gazdálkodásáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                    (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló)  
 100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kassab Adonis a bizottság tagja megérkezett ez ülésterembe. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 100/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 172/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 100/2013. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetés módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                    (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló) 
 84/2/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 84/2/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 173/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 84/2/2013. sz. – ”A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                    (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve 
 95/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: A FEV IX Zrt. és a FESZOFE Kft. tartozik a bizottság témakörébe, a cégek beszámolóit és üzleti 
terveit tárgyaljuk.  
 
Kassab Adonis: Ferencváros kártyával kapcsolatban kérdezném, hogy volt pár kritika a FEV IX Zrt. tagjai 
részéről. Sikerült ezt módosítani? 
 
Vörös Attila: Tegnap volt taggyűlés, a kritika a 2013. évi üzleti tervvel kapcsolatos volt. A kollégák korrigálták, és 
egy olyan tervet fogadtak el a taggyűlésen, ami már a reális adatok alapján fogalmazódott meg. 
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Sebők Endre: Pár foglalkoztatási adatra hívnám fel a képviselők figyelmét. A 2012. év a közfoglalkoztatás 
szempontjából kiemelkedő volt a kerület, és a FESZOFE Kft. számára. Normál közfoglalkoztatásban 137 főt 
foglalkoztattunk, erre 116 millió forint kormányzati támogatást kapott a kerület, és a cég. Tavaly indult a Lélek 
Program keretében, 5 fővel a hajléktalan közfoglalkoztatás a kerületben, ezt év végéig megsokszoroztuk, 250 fő 
hajléktalan közfoglalkoztatásával. A kerület és a FESZOFE Kft. az ország legnagyobb hajléktalan 
közfoglalkoztatójává vált, erre plusz 104 millió forint állami támogatást kaptunk. Ez azt jelenti, hogy összesen 
közfoglalkoztatásban 434 ember vett részt a tavalyi évben, a szociális foglalkoztatás jellegből adódóan 43 fő 
megváltozott munkaképességű dolgozót is alkalmaztunk, erre 15 millió forintos állami támogatást kaptunk, illetve 
a minimálbér emelésének bérkompenzációs pályázaton való részvételével 3 millió forintos támogatást. Összesen 
238 millió forint támogatást tudhatott magának a FESZOFE Kft. a 2012. évben. 2013. évben a megváltozott 
munkaképességűek létszámát szeretnénk növelni, ezzel kapcsolatban megnyertünk egy pályázatot, ami 80 fő 
foglalkoztatását teszi lehetővé, erre 89 millió forintot kaptunk. A közfoglalkoztatás elindult márciusban, 89 fővel 
indult a normál közfoglalkoztatás, 43 millió forintos támogatást jelentett. Már két hajléktalan közfoglalkoztatási 
programunk fut, jelenleg 100 fővel, ez 34 millió forintot jelent. A már megnyert és aláírt szerződéses pályázatunk 
175 millió forintnál tart. Tavalyi év során jelentős eredmény keletkezett a cégben, amit egyrészt beruházásra, 
fejlesztésre szeretnénk fordítani a későbbiekben, illetve 2 éve nem volt béremelés a cégnél, idén szeretnénk ezt 
megvalósítani. A dolgozóink több mint 70%-a minimálbéres állományú, azt gondolom, hogy 10% körüli béremelés 
jelentős segítség lenne számukra. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés alapján a FEV IX Zrt. 2012. évi beszámolójáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 174/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 95/2013. sz. előterjesztés alapján a FEV IX. Zrt. 2012. évi beszámolóját. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
                   (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés alapján a FESZOFE Kft. 2012. évi 
beszámolójáról. 
 
VVKB 175/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 95/2013. sz. előterjesztés alapján a FESZOFE Kft. 2012. évi beszámolóját. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
                   (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés alapján a FEV IX Zrt. 2013. évi üzleti tervéről. 
 
VVKB 176/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 95/2013. sz. előterjesztés alapján a FEV IX. Zrt. 2013. évi üzleti tervét. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
                   (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés alapján a FESZOFE Kft. 2013. évi üzleti tervéről. 
 
VVKB 177/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 95/2013. sz. előterjesztés alapján a FESZOFE Kft. 2013. évi üzleti tervét. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
                               (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Közterületek elnevezése, átnevezése 

119/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 119/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 178/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 119/2013. sz. – ”Közterületek elnevezése, átnevezése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Martos Dániel elnök 
                   (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-256/2013., Sz-260-261/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-256/2013. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A MODUL EST egy szolgáltató és kereskedelmi bt., üzletük a Viola u. 35. sz. fszt.-en található, az 
üzlet tábláját kívánják ide kirakni. 
 
Martos Dániel: Talán az első cég, aki a táblája kirakásáért fizet. Kérem, szavazzunk az Sz-256/2013. sz. 
előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 179/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a MODUL EST 96 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (székhelye: 2030 Érd Mátyás király u. 69.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37420/2) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. 
Vendel sétány –Thaly Kálmán u. sarkán a gyalogjárda 1 m2-es területére 2013. május 16. napjától - 2013. 
szeptember 30. napjáig 1 db. hirdetőtábla kihelyezése céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre 
kerüljön.  
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (7 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-260/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-260/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 180/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az L. K. Line Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 9.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 9. sz. előtti 
gyalogjárda 4 m2-es területére vendéglátó-terasz, illetve 2 m2-es területére álló pult kialakítása céljára 2013. 
május 16. napjától – 2013. október 30. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-261/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Az „A” határozati javaslatot 22.00 óráig tartó nyitvatartási idővel javaslom elfogadásra. Kérem, 
szavazzunk az Sz-261/2013. sz. előterjesztés módosított határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 181/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Box Sarok Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Tompa Páva u. 13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 21. sz. előtti 
parkolósáv 35 m2-es területére 2013. május 16. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben 
meghatározva megkötésre kerüljön, amennyiben a Kft. a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, illetve a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló iratot 
benyújtja. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ Díjmentes közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek 

Sz-257-258/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-257/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-257/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 182/2013. (V.15.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ERLIN GALÉRIA 
NONPROFIT Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 49.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 

-a Budapest, IX. ker. Ráday u. (Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakasza) 100 m2 (10 db parkolóhely) 
területére, 
-a Budapest, IX. ker. Bakáts tér és a Ráday utca kereszteződésében az úttest 24 m2-es területére 

a XV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja rendezvény megtartása céljára 2013. május 31. napjától – 2013. 
június 2. napjáig terjedő időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, amennyiben a 
rendőrségi szakhatósági engedélyt benyújtja és a BKK Zrt Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt feltételeket is betartja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-258/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-258/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 183/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a STEREO Kft. (1114 
Budapest, Bartók Béla út 59.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36930, 36929) hrsz-ú,  

-Budapest, IX. ker. Ráday utca,  Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakaszra,  
-Budapest, IX. ker. Ráday u. 43. – Bakáts tér közötti szakaszra,  
-Budapest, IX. ker. Rádayi utca, Köztelek u. - Kinizsi utca közötti szakaszra  
összesen: 3.750 m2 közterületen 

a X. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2013. május 23. napjától – 
2013. május 27. napjáig díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (7 igen, egyhangú) 
(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-259/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-259/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 184/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Dzambhala Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 31. pinceszint 1.) részére a közterület-használati megállapodás a 
Tűzoltó u. 68. sz. előtti parkolósáv 24 m2-es területére 2013. május 16. napjától – 2013. október 30. napjáig 22 
óráig meghatározott nyitvatartási idővel kerüljön megkötésre. 
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2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HoReCo Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Vendel u. 9.) részére a közterület-használati megállapodás a Vendel u. 9. sz. előtti 
útpálya 20 m2-es területére 2013. május 16. napjától – 2013. szeptember 15. napjáig 23 óra 30 percig 
meghatározott nyitvatartási idővel kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Madár Éva: Két különböző határozati javaslat van, két különböző cégről szól. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 184/2013. (V.15.) sz. határozati javaslat visszavonásáról, utána pedig 
külön szavazunk a határozati javaslatokról. 
 
VVKB 185/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 184/2013. (V.15.) 
sz. határozatát visszavonja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Martos Dániel elnök 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-259/2013. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 
VVKB 186/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Dzambhala Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 31. pinceszint 1.) részére a közterület-használati megállapodás a 
Tűzoltó u. 68. sz. előtti parkolósáv 24 m2-es területére 2013. május 16. napjától – 2013. október 30. napjáig 22.00 
óráig meghatározott nyitvatartási idővel kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-259/2013. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
VVKB 187/2013. (V.15.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HoReCo Kft. (székhelye: 
1096 Budapest, Vendel u. 9.) részére a közterület-használati megállapodás a Vendel u. 9. sz. előtti útpálya 20 
m2-es területére 2013. május 16. napjától – 2013. szeptember 15. napjáig 23.30 óráig meghatározott nyitvatartási 
idővel kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2013. május 16. 
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 


