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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. június 20-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, 
 Veres László, 
 Görgényi Máté, 
 Béri Anita, 
 Loksa Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Szabó József aljegyző, 
 Temesiné Apollónia Aranka irodavezető, 
 Puskás László irodavezető helyettes, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Vince Attiláné környezetvédelmi csoport munkatársa, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. 
június 20-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, 
észrevétel?  

 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 206/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ „Zöld Udvar” Pályázat 
 Sz-309/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
2./ Javaslat a Ferenc krt.-Üllői út sarkán lévő légszennyezettséget mérő állomás meghibásodott alkatrészeinek 
cseréjére 
 Sz-310/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 94/2013. (III.06.) sz. 
határozatának módosítása 
 Sz-299/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ 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-300/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
5./ Printer – Toner Kft. közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti kérelme 
 Sz-301/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-302-308/2013. sz. előterjesztések      
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ „Zöld Udvar” Pályázat 
 Sz-309/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Lehetne ez a „Zöld Udvar” pályázat 2014. is, mivel a megvalósítás valószínűleg már csak a 
következő évben történik, hiszen novemberben már nem tudnak ültetni. 
 
Veres László: Ezen az előterjesztésen szerintem már nincs értelme változtatni, de javaslom, hogy a 
továbbiakban ésszerűbb határidőt szabjunk a pályázat benyújtására. A növények nagy többségét tavasszal 
szokás kiültetni, és az lenne a cél, hogy a tavaszi, nyári szezonban szép zöldek legyenek az udvarok. Kérem, 
hogy a jövő évi pályázatot tavaszi határidővel írjuk ki. 
 
Martos Dániel: Az elnyert összeg felhasználásának mi a határideje? 
 
dr. Szabó József: 2013-ban kerül lekötésre az összeg, a legvégső időpont a felhasználásra 2014. június 30.  
 
Görgényi Máté: A 3 árajánlat bekérésére valóban kell egy hónap? A pályázatban fogja meghatározni a pályázó, 
hogy mit vegyünk meg neki? Nem tudunk előre semmit? Ha kitalálja az egyik lakó, hogy például indiai 
vadcseresznyével keresztezett datolyapálmát szeretne ültetni, akkor nekünk azt kell beszerezni?  
 
Temesiné Apollónia Aranka: Előre nem tudunk árajánlatot kérni, csak ha beérkeztek az ajánlatok. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy kell egy hónap, mivel ki kell menni a helyszínre, különben nem tudnak árajánlatot adni. A 
beszerzési szabályzat szerint az ajánlattételi felhívást össze kell állítani, ki kell küldeni minimum 5 nappal előbb. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-309/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 207/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Belső- és Középső 
Ferencváros területén lévő társasházak részére a „Zöld Udvar 2013” pályázatot, az Sz-309/2013. sz. 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal meghirdeti.  
Felkéri a Polgármester urat, hogy a pályázat megjelentetéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. július 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat a Ferenc krt.-Üllői út sarkán lévő légszennyezettséget mérő állomás meghibásodott 
alkatrészeinek cseréjére 
 Sz-310/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-310/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 208/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási Környezetvédelmi Bizottsága 
1./ a Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemelő automata légszennyezettségi mérőállomás folyamatos, és 
hibamentes működtetése érdekében az alkatrészek beszerzését, a VVKB. 156/2013. (V. 08.) számú 
határozatának 3. pontjával jóváhagyott keretösszeg terhére az alábbiak szerint elfogadja: 

modul megnevezés alkatrész nettó 
ára 

alkatrész 
bruttó ára 

0342M UV lámpa 107.290,- Ft 136.258,- Ft 
CO12M belső zero töltet 36.750,- Ft 46.672,- Ft 
CO12M upgrade készlet, korrelációs kerékhez 280.473,- Ft 356.201,- Ft 
AC32M ózonizáló bemeneti szűrő 13.517,- Ft 17.167,- Ft 
MMS ventilátor szűrő   
Összes alkatrész nettó ára bruttó ára 
 440.970,- Ft 560.032,- Ft 

 
2./ a Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemelő automata légszennyezettségi mérőállomás meghibásodott 
alkatrészeinek cseréjére vonatkozó szállítási szerződést az Sz-310/2013. számú előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről. 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
                          (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 94/2013. (III.06.) sz. 
határozatának módosítása 
 Sz-299/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Varga Nóra: Az AND&PET Kft. megszüntette a vendéglátó egység üzemeltetését, és helyette a CHILICORNER 
Kft. vette át, ezért kérte, hogy a részére kerüljön megkötésre a megállapodás. A nyitvatartási időt ugyanúgy 
kérelmezte a cég, mint az AND&PET Kft. esetében volt, mivel az üzletvezető személye ugyanaz marad, így oda 
fognak figyelni, hogy ne legyen ebből probléma. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-299/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 209/2013. (VI.20.) sz. 
Határozat 

1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az AND & PET Kft. részére a Budapest 
IX. ker. Tompa u. 23-25. szám előtti parkolósáv 21 m2-es területére, vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó 
VVKB 94/2013. (III.06.) számú határozatában foglalt 2013. március 15. napjától – 2013. november 1. napjáig 
engedélyezett közterület-használat határidejét 2013. március 15. napjától – 2013. június 20. napjáig módosítja. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILICORNER Kft. 
(székhelye: 1085 Budapest, József körút 69.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 23-25. sz. előtti 
parkolósáv 21 m2 - es területére 2013. június 21. napjától – 2013. november 1. napjáig, vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben 
meghatározva megkötésre kerüljön, amennyiben a Kft. a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, a kereskedelemi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, 
illetve az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződést benyújtja.  
Határidő: 2013. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ 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-300/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Veres László: A két Liliom utcai vendéglátó egység elég rosszhírű, főleg a Zsiráf söröző, évek óta sok panasz 
van rájuk. A maximális nyitvatartási időt kérvényezték, ráadásul kitelepülésre, én ezt semmiképpen nem 
támogatom.  
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy a Liliom utca 1/C. és 1/D. szám alatt működő vendéglátó egységek nyitvatartási 
idejét 22.00 órában határozzuk meg. Kérem, szavazzunk az Sz-300/2013. sz. előterjesztés így módosított 
határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 210/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Donata 
Mérnők Iroda Kft. (székhelye: 1067 Budapest, Csengery u. 72. III. em. 19.) részére közterület-használati 
megállapodás kerül megkötésre a Liliom u. 1/D. sz. (Vaskapu-Liliom u. sarok) előtti parkolósáv 16 m2-es 
területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét 22.00 óráig hagyja jóvá. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 211/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a HAY-DI Bt. 
(székhelye: 1095 Budapest, Liliom utca 1. C. ép.) részére közterület-használati megállapodás kerül megkötésre a 
Liliom u. 1/C. sz. előtti parkolósáv 6 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás 
maximális idejét 22.00 óráig hagyja jóvá. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (5 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 212/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben Jáger 
Józsefné egyéni vállalkozó (székhelye: 1096 Budapest, Telepy u. 15. A. ép. 2. em. 3. ajtó) részére közterület-
használati megállapodás kerül megkötésre a Telepy u. 15/A. sz. előtti garázsfeljáró 2 m2-es területére, akkor a 
vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét 21.00 óráig hagyja jóvá.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 213/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Lucky Hami 
Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Gát utca 21.) részére közterület-használati megállapodás kerül megkötésre a 
Soroksári út 58. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás 
maximális idejét 21.00 óráig hagyja jóvá.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
   
 
5./ Printer – Toner Kft. közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti 
kérelme 
 Sz-301/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-301/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 214/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Printer Toner Kft. (1215 
Budapest, Árpád u. 6/B 9/74.) részére a felhalmozott 369.144,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő 
(61.524,-Ft-os) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap       
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-302-308/2013. sz. előterjesztések      
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-302/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-302/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 215/2013. (VI.20.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 1-30. (Kálvin tér – Biblia utca 
közötti szakasza) 200 m2 területére, a Virágünnepe rendezvény megtartása céljára, 2013. június 22 napjára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, amennyiben a BKK Zrt Forgalomtechnikai 
Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt feltételeket is bemutatja és betartja. 
Határidő : 2013. június 22. 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-303/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-303/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 216/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Írisz Családi Kör részére 
a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 100 m2 közterületre:   
-a 2013. június 27., 2013. július 25. napokon az Írisz Kuckó program megrendezése céljára,  
-a 2013. augusztus 1-11. között az Írisz Családi Kör által meghatározott napon Anyatej Világnap alkalmából 
rendezvény megtartása céljára  
-és a 2013. szeptember 26. V. Játszótér Népe Piknik megrendezése céljára az Állampolgári Részvétel Hetéhez 
kapcsolódva a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. június 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-304/2013. sz. előterjesztés 
 
Varga Nóra: A SHIRAZ Kft. kérelmet nyújtott be az üzletével szemben lévő közterületre, amit a múltkori ülésen 
meg is szavazott a bizottság, azonban időközben a saját üzlete elé kérelmet nyújtott be a FALDAS Italy Kft. is. A 
SHIRAZ Kft-nek már van vendéglátó terasza, a FALDAS Kft-nek nincs, és a saját üzlete elé szeretne kitelepülni. 
Közterület-használati megállapodást még nem kötöttünk a SHIRAZ Kft-vel sem. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-304/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 217/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. ker. Ráday u. 24/b. szám 
előtti parkolósáv 12 m2-es területére, vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó VVKB 200/2013. (VI.06.) számú 
határozatát visszavonja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
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VVKB 218/2013. (VI.20.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FALDAS Italy Kft. 
(székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 81. 2. em. 9.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Ráday u. 24/b. sz. előtti 
parkolósáv 14 m2-es területére, vendéglátó-terasz kialakítása céljára 2013. július 1. napjától – 2013. szeptember 
30. napjáig 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: 2013. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-305/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-305/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 219/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gastro-Chill Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 31.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 17/a. sz. előtti 
parkolósáv 15 m2 - es területére 2013. július 1. napjától – 2013. október 31. napjáig, vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva 
megkötésre kerüljön, amennyiben a Kft. a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, a kereskedelemi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, 
az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződést, illetve a fotót a kérelmezett területről 
benyújtja. 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-306/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-306/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 220/2013. (VI.20.) 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 (37282) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Tűzoltó u. 78-82. szám 
előtti gyalogjárda 30 m2-es területére, és a Budapest IX. ker. Márton u. 29. szám előtti gyalogjárda 35 m2-es 
területére, összesen: 65 m2-es közterületre 2013. június 21. napjától – 2013. július 20. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan – alpintechnikával elvégzendő veszélytelenítési munka elvégzése céljából – a közterület - 
használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön.  
Határidő: 2013. június 21. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
         (5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-307/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-307/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 221/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Jedermann Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest Ráday u. 58.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 58. szám előtti 
gyalogjárda 1 m2-es területére – 1 db. hirdetőtábla kihelyezésére - 2013. június 21. napjától -2013. december 31. 
napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, azzal a feltétellel hogy a Jedermann Kft. 
2013. június 20. napjáig a kerületi Főépítészeti Csoport jóváhagyó véleményét benyújtja. 
Határidő: 2013. június 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-308/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-308/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 222/2013. (VI.20.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei (1096 Budapest Haller u. 27.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87 és 37450) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep 
Nagyjátszótér (Csigapark) és Ferenc tér összesen 100 m2-es területére 2013. június 26. napjától 2013. augusztus   
14. napjáig szerdánként a „Játszó Szerdák” nevű gyerekprogram megrendezése céljára közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

 
k.m.f. 

 
Martos Dániel  

elnök 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 


