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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. szeptember 18-án 9.00 órakor tartott rendes 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 tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Szabó József aljegyző, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 Kosik Gáborné irodavezető helyettes, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. 
szeptember 18-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e 
kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 261/2013. (IX.18.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ 2013. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra 

Sz-364/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ Javaslat a 16/2012. (V.22.) rendelettel kapcsolatos eljárási kérdésekben 

Sz-372/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Előterjesztés a Bp. IX. Aszódi lakótelep és a Ferencvárosi rendező pályaudvar közötti úton sebességkorlátozó 
küszöbök telepítéséről 

Sz-371/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő 

 
4./ Információs táblák elhelyezése az Aszódi lakótelep területén  

Sz-370/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő 
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5./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 
Sz-365-368/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Loksa Gábor a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ 2013. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra 

Sz-364/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-364/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 262/2013. (IX.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
1./ az Sz-364/2013. számú előterjesztésben javasolt közterületeket fenyőfaárusításra kijelöli. 
2./ az Sz-364/2013. számú előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást jóváhagyja. 
3./ a fenyőfa árusítási helyekre beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg: előnyt 
élvez az az árus, aki 

-a korábbi években is rendelkezett a kerületben fenyőfa árusítására vonatkozó közterület-
használati engedéllyel,  
-ellene panasz nem érkezett. 
-az árusítás befejezését követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza. 

4./ felkéri Polgármester urat, hogy a fenyőfaárusítására vonatkozó pályázatot írja ki, és a beérkezett pályázatokat 
elbírálás céljából terjessze a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elé.  

Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat a 16/2012. (V.22.) rendelettel kapcsolatos eljárási kérdésekben 

Sz-372/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
dr. Szabó József: Gyakorlatilag egy egyedi ügy kapcsán alakult ki ez a helyzet. Nem kerültek bizottság elé adott 
esetben a kérelmek, mivel a bizottság nem tudott volna dönteni róluk, ennek ellenére az ügy kapcsán a 
Kormányhivatal azt kéri, hogy ugyan nem állnak fent a feltételek, azért terjesszük az ügyet a bizottság elé. 
Nyilvánvalóan a későbbiekben maradéktalanul meg fogjuk tenni, kérjük, hogy a bizottság fogadja el határozatával 
a Kormányhivatal észrevételét, mi pedig ennek megfelelően minden ügyet a tisztelt bizottság elé fogunk 
terjeszteni, azokat is, amiknél semmi értelme a vitának, sem az észrevételeknek, mert nem tudnak érdemben 
dönteni. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-372/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 263/2013. (IX.18.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest 
Főváros Kormányhivatala által a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 16/2012. (V. 22.) 
rendelettel kapcsolatos eljárási kérdésekben tett szakmai javaslatát, és felkéri Polgármester urat, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 16/2012. (V. 22.) rendelete 16-17. §-a alapján a 
méltányossági jogkör gyakorlását érintő valamennyi egyedi ügyet terjessze a Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság elé. 
Határidő: 2013. szeptember 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 

 
 

3./ Előterjesztés a Bp. IX. Aszódi lakótelep és a Ferencvárosi rendező pályaudvar közötti úton 
sebességkorlátozó küszöbök telepítéséről 

Sz-371/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő 

 
Martos Dániel: Mostanában szerencsére áttértünk a lecsavarozható sebességkorlátozó küszöbökre, ami nekem 
hatékonyabbnak tűnik. 
 
Veres László: Nem osztom Elnök úr optimizmusát a lecsavarozható küszöbökkel kapcsolatban. Az én 
körzetemben, a Dandár utcában került kihelyezésre ilyen küszöb, amit rendszeresen „megdézsmálnak” bizonyos 
elemek, egy-egy elemet kicsavaroznak. Eleinte szólni kellett, hogy visszakerüljenek ezek az eltulajdonított 
elemek, mostanában ez szinte automatikusan megy. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy ezt az autósok 
keréknyomtáv szélességben meg szokták bontani. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-371/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 264/2013. (IX.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Bp. IX. kerület Aszódi úti lakótelep 
melletti úton 3 db térkő vagy aszfalt anyagú sebességkorlátozó küszöb létesítését támogatja, és egyben felkéri a 
Polgármester urat, hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket a 3061 számú közutak üzemeltetése 
költségvetési sor terhére tegye meg. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Információs táblák elhelyezése az Aszódi lakótelep területén  

Sz-370/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-370/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 265/2013. (IX.18.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Aszódi lakótelep területén a 12 db 
„Kutyával belépni tilos” tábla, 12 db „Dohányzást tiltó tábla, 6 db „Szemét, sitt és zöldhulladék lerakása 
hatóságilag TILOS” tábla, 2 db „Zöld hulladék lerakására kijelölt terület”, 3 db „Eligazító tábla”, valamint az Sz-
370/2013. előterjesztés mellékletét képező költségbecslés ………..típusú 3 db „Üveges hirdető táblák” 
elhelyezését támogatja, és egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a megvalósításhoz szükséges 
intézkedéseket 3203 számú költségvetési sor terhére tegye meg.   
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Kosik Gáborné: Az „Üveges hirdető táblák” vonatkozásában a mellékelt kölcségbecslés alapján választani 
kellene táblatípust, és meghatározni annak az árát. 
 
Martos Dániel: Sajó képviselő úr jelezte, hogy melyik verziót támogatná? 
 
Kosik Gáborné: Nem. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-370/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, a „2. típusú” 
táblával kiegészítve. 
 
VVKB 266/2013. (IX.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Aszódi lakótelep területén a 12 db 
„Kutyával belépni tilos” tábla, 12 db „Dohányzást tiltó tábla, 6 db „Szemét, sitt és zöldhulladék lerakása 
hatóságilag TILOS” tábla, 2 db „Zöld hulladék lerakására kijelölt terület”, 3 db „Eligazító tábla”, valamint az Sz-
370/2013. előterjesztés mellékletét képező költségbecslés 2. típusú 3 db „Üveges hirdető táblák” elhelyezését 
támogatja, és egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket 3203 
számú költségvetési sor terhére tegye meg.   
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-365-368/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-365/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-365/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 267/2013. (IX.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. ker. Ráday 
u. 32. szám Társasház (székhelye: 1096 Budapest Sobieski János u. 28.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. 
Ráday u. 32  szám előtti gyalogjárda 40 m2-es területére, a Budapest IX. ker. Kinizsi u. 20. szám előtti 
gyalogjárda 35 m2-es területére, és a Budapest IX. Ker. Biblia köz. előtti gyalogjárda 35 m2-es területére, 
összesen 110 m2-es közterületre - építési állvány kihelyezésére homlokzat felújítás céljából - 2013. szeptember 
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20. napjától – 2014. május 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a díjmentes használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. szeptember 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-366/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-366/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 268/2013. (IX.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DVM Construction Kft. 
(székhelye: 1054 Budapest Szemere u. 17, adószáma: 12667093-2-41) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38017/24) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Jungfer 
Gyula u. diszburkolatos gyalogosfelület területére - 2 db építési konténer kihelyezése céljából- 2013. szeptember 
19. napjától - 2013. december 10. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan - a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön.   
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-367/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-367/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 269/2013. (IX.18.) 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. október 1. napjától - 2013. 
december 31. napjáig 1 db megállító tábla kihelyezése céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre 
kerüljön.  
Határidő: 2013. október 2. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-368/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-368/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 270/2013. (IX.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Goethe Intézet Budapest 
(székhelye: 1092 Budapest Ráday u. 58.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
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Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 58. szám előtti 
gyalogjárda 1 m2-es területére – 1 db. alumínium vetítőállvány (művészeti installáció) kihelyezésére - 2013. 
szeptember 23. napjától - 2013. december 7. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 
azzal a feltétellel, hogy a Goethe Intézet Budapest a vetítőállványt nem rögzítheti a díszburkolatba, sem az ott 
lévő virágtartókhoz, viszont köteles a rögzítést a járókelők védelme érdekében biztonságosan megoldani. Az 
ezekre vonatkozó leírást a megállapodás megkötése előtt köteles bemutatni és jóváhagyatni a Főépítésszel. 
Határidő: 2013. szeptember 22. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

 
 

k.m.f. 
 

Martos Dániel  
elnök 

 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   


