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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. július 18-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, 
 Kassab Adonis, 
 Béri Anita, 
 Loksa Gábor, 
 Barta Szilvia tagok. 
 
Hivatal részéről:  Szűcs Balázs főépítész, 
 Madár Éva irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Kertész Ottóné Közterület Üzemeltetési Csoport munkatársa,  
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Sebők Endre – FESZOFE Kft. ügyvezető igazgató, Berecz Andrásné – FŐMTERV Zrt. 
munkatársa, Dr. Konrád Sándorné – Bakáts tér 5. sz. alatti társasház képviselője, Ferenczi István – 
Bakáts tér 7.-8. sz. alatti társasház képviselője, Zombory Miklós képviselő, Andrássy Balázs, Kovács 
Mihály, Udvari Lajos,  
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2013. július 18-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Javaslom, 
hogy az 1. napirendi pontot, az Sz-333/2013. sz. – ”Bakáts-projekt vázlatterveinek bemutatása” című – 
előterjesztést vegye le a bizottság a napirendjéről. A felújítás nagyságára tekintettel további 
egyeztetéseket igényelnek a tervek, a jövő héten még egy rendkívüli ülést kell tartanunk, a bizottságnak 
július 31-ig kell végleges döntést hoznia, ami a pályázat beadási határideje. Ha a vázlatterveket így 
elfogadjuk, akkor a pályázat beadása után már csak minimális módosítási lehetőségünk van, tehát 
minden vitás pontot megpróbálunk kiküszöbölni még a beadás előtt. A napirendi javaslathoz van-e 
kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az így módosított napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 234/2013. (VII.18.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 

Sz-332/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
2./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

Sz-331/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak módosítása 

Sz-329-330/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

      (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Zombory Miklós: A Csarnok teret átadták, ami nagyon szép, csak a sarkon van a Corvinus 
Gyógyszertár, a Közraktár u. 2/a. szám alatt, és problémás az áruszállítás ezen a helyen, mivel a 
pollerektől nem tudnak megállni a teherautók. Ha viszont a poller mellett állnak meg, akkor megbüntetik 
őket. A gyógyszertár vezetője azt kéri az illetékes személyektől, hogy találjanak megoldást erre. 
Könnyítené a helyzetet, ha a gyógyszertár mellett a Mátyás út felől meg lehetne állni, vagy kijelölnének 
egy helyet, ahol a teherautó meg tudna állni. Az a kérésem a jegyzőkönyvvezetőhöz, hogy a Corvinus 
Gyógyszertár vezetőjének kérelmét, illetve a 3 db fényképmellékletet legyen szíves az ülés 
dokumentációjához csatolni. Szeretnék választ kapni az SZMSZ keretein belül. 
 
Martos Dániel: A választ meg fogja kapni képviselő úr, de az Imre utcában van kijelölt koncentrált 
rakodóhely, ami kb. 50 méterre található a gyógyszertártól. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 

Sz-332/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-332/2013. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 235/2013. (VII.18.) sz. 
Határozat 

1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2013. 
szeptember 21-én megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény költségeire 500.000,- Ft-ot 
biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2013. 
szeptember 21-én megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény plakátjának gyártására és 
kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft összeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármester urat, hogy a plakátok gyártására és kihelyezésére a fenti összegben a 
FESZOFE Nonprofit Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
3./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a kézműves 
program megszervezésére és lebonyolítására bruttó 70.000,- Ft-ot biztosít a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy Pálinkás Lászlóval a fenti feladatokra kösse 
meg a megbízási szerződést bruttó 70.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor 
terhére. 
4./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Pálinkás 
Lászlóval a kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért járó megbízási díj munkáltatót 
terhelő járulékát, 17.010,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

Sz-331/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-331/2013. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 236/2013. (VII.18.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ferencvárosi Polgárőr 
Egyesület 2013. évi működési költségeihez 1.300.000,- Ft összegű támogatást nyújt, a 3203. 
„városfejlesztési, városüzemeltetési és közbiztonsági egyebek” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2013. július 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2013. évi működési költségeinek 1.300.000,- Ft-tal történő 
támogatásról szóló bizottsági döntést jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak 
módosítása 

Sz-329-330/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-329/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-329/2013. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 237/2013. (VII.18.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Petró Tibor egyéni vállalkozó 
részére a Budapest IX. ker. Berzenczey u. 14. szám előtti gyalogjárda területére, vendéglátó-terasz 
kialakítására vonatkozó VVKB 82/2013. (II.28.) számú határozatában foglalt 2013. március 1. napjától – 
2013. december 31. napjáig engedélyezett közterület-használat határidejét 2013. március 1. napjától – 
2013. július 8. napjáig módosítja. 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bumbar 87 
Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey u. 14/B. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37467) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. 
Berzenczey u. 14/B. sz. előtti gyalogjárda 22 m2 - es területére 2013. július 19. napjától – 2013. 
december 31. napjáig, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 
óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön, amennyiben a Kft. az FKF 
Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződést benyújtja.  
Határidő: 2013. július 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-330/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-330/2013. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 238/2013. (VII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Ráday 8 Kft. részére a 
Budapest IX. ker. Ráday u. 8. szám előtti gyalogjárda területére, vendéglátó-terasz kialakítására 
vonatkozó VVKB 54/2013. (II.28.) számú határozatában foglalt 2013. április 1. napjától – 2013. október 
31. napjáig engedélyezett közterület-használat idejét és a használt terület nagyságát az alábbiak szerint 
módosítja: 
-2013. április 1. napjától – 2013. július 18. napjáig a Budapest IX. ker. Ráday u. 8. szám előtti 
gyalogjárda 19 m2-es területe. 
-2013. július 19. napjától – 2013. október 31. napjáig a Budapest IX. ker. Ráday u. 8. szám előtti 
gyalogjárda 32 m2-es területe. 
Határidő: 2013. július 19. 
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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 
 


