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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. október 16-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, 
 Görgényi Máté, 
 Hidasi Gábor, 
 Martos Dániel, 
 Béri Anita, 
 Barta Szilvia tagok. 
 
Hivatal részéről:  dr. Szabó József aljegyző, 
 Madár Éva irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. 
október 16-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Szeretném felhívni minden Képviselő 
figyelmét, hogy a Képviselő-testület holnap, 2013. október 17-én 17.00 órától közmeghallgatást tart. A 
megjelenés kötelező, ugyanúgy, mint a képviselő-testületi ülésen.  
Javaslom, hogy az Sz-428/2013. sz. – ”Budapest IX. kerület Páva utca felújításához csatlakozó, közforgalom 
számára megnyitott magánterületek burkolat cseréje céljára nyújtandó támogatási kérelmek elbírálása” című – 
előterjesztést a bizottság vegye fel napirendjére 3. napirendi pontként. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, 
észrevétel?  
 
Hidasi Gábor: Írásos előterjesztéssel nem készültem, mivel ez a probléma a héten merült fel. Kérem a 
bizottságot, hogy legyen ”Ferencváros területén lévő felfestések, táblák”címmel egy új napirendi pont. Kérem a 
hivatalt, hogy nézzen utána, hogy pár táblával, illetve bizonyos parkolási vonalak felfestésével a lakosságot 
megtévesztik. A Márton utca elején van egy zebra, ahol van egy vastag vonal, és egy „parkolási zóna vége” 
tábla. Ha odaáll egy állampolgár, akkor a Közterület-felügyelet megbünteti, mondhatni jogosan, hiszen a zebrától 
5 méterre kellene parkolni, de ott van a vonal és a „parkolási zóna vége” tábla, tehát nincsenek összhangban a 
felfestések, a táblák, és a vonalak. Szeretném, ha lenne egy ilyen napirendi pont és ott felkérnénk a hivatalt, hogy 
vizsgáltassa felül a BKK-val a „tábláinkat és a vonalainkat”. 
 
Martos Dániel: Mi legyen a napirendi pont elnevezése? 
 
dr. Enyedi Mária: ”Egyebek” címmel lehet egy napirendi pont, ahol lehet erről beszélni. 
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy vegye fel a bizottság napirendjére ”Egyebek” címmel a 4. napirendi pontot. 
Kérem, szavazzunk az így módosított napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 287/2013. (X.16.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti kérelmek 

Sz-424-425/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-416-423/2013., Sz-426/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
3./ Budapest IX. kerület Páva utca felújításához csatlakozó, közforgalom számára megnyitott magánterületek 
burkolat cseréje céljára nyújtandó támogatási kérelmek elbírálása 

Sz-428/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
4./ Egyebek 

        (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel (ÜGYREND): Jogszabályi változások miatt ismételten szükség van arra, hogy a jegyzőkönyvet az 
Elnökön kívül még egy személy aláírja. A mai ülés jegyzőkönyvének aláírására kell a bizottságnak egy személyt 
választania, ezután a bizottság ügyrendje kiegészül, és azt követően a bizottság választ egy állandó aláírót. A 
mai ülésre Hidasi Gábort javaslom. Vállalja Képviselő úr a feladatot? 
 
Hidasi Gábor: Igen, vállalom. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk arról, hogy Hidasi Gábort megválasztja a bizottság a mai ülés jegyzőkönyve 
aláírójának. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 288/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Hidasi Gábor bizottsági 
tagot választja meg a 2013. október 16-i ülés jegyzőkönyvének aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Martos Dániel elnök 

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti kérelmek 

Sz-424-425/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-424/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-424/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 289/2013. (X.16.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az East Express Food Kft. 
(1081 Budapest, Kőbányai u. 31.) részére a felhalmozott 197.691,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi 
egyenlő (32.948,-Ft-os) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap       
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-425/2013. sz. előterjesztés 
 
Hidasi Gábor: Egyre többször halljuk, hogy a pavilonokkal problémák vannak. Kérjen a bizottság egy áttekintést, 
hogyan állnak a fizetéssel a Ferencváros területén lévő pavilonok, mert szerintem már a fele nem fizet, illetve 
össze-vissza fizet. Nem tudni, hogy mi lesz a sorsuk, a Pöttyös utcában is ott áll két üresen „éktelenkedő” 
pavilon. Ha ilyen óriási tartozásokat felhalmoznak, nem tartom valószínűnek, hogy a 6 havi részletfizetéssel 
bármi történne, szerintem csak időt nyernek, aztán pár hónap múlva megint itt lesznek az előterjesztések a 
bizottság előtt. 
 
Martos Dániel: A határozati javaslatot kiegészíteném azzal, hogy felkéri a bizottság a Polgármester urat, hogy 
amennyiben Balázs Józsefné nem teljesíti az első hónap részletfizetését, akkor a bizottság elé újra terjessze be. 
 
dr. Szabó József: Ebben az esetben automatikusan újratárgyalja a bizottság az előterjesztést. 
 
Martos Dániel: Akkor az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk az Sz-
425/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 290/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Józsefné (1165, 
Budapest, Perjés u. 52.) részére a felhalmozott 907.432,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő 
(151.239,-Ft-os) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap       
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-416-423/2013., Sz-426/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Martos Dániel: Valamelyik előterjesztésnél fennáll tartozás? 
 
Madár Éva: Az Sz-419/2013., Sz-420/2013., Sz-421/2013. sz. előterjesztések esetében van tartozás. 
 
Sz-416/2013. sz. előterjesztések 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-416/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 291/2013. (X.16.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Metró Trafik Bt. 
(székhelye: 2030 Érd Fürdő u. 33/B.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 1. szám - Nemzeti Dohánybolt üzlete 
előtti - gyalogjárda 1 m2-es területére 2013. október 16. napjától - 2013. december 31. napjáig 1 db megállító 
tábla kihelyezése céljára a közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre.  
Határidő: 2013. október 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

        (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-417/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-417/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 292/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Metró Trafik Bt. 
(székhelye: 2030 Érd Fürdő u. 33/B.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Csarnok tér 6. szám - Nemzeti Dohánybolt 
üzlete előtti - gyalogjárda 1 m2-es területére 2013. október 16. napjától - 2013. december 31. napjáig 1 db 
megállító tábla kihelyezése céljára a közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre.  
Határidő: 2013. október 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
Sz-418/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-418/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 293/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft. (székhelye: 
1147 Budapest, Gyarmat u. 88. III. em. 10.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Csarnok tér 5. szám 
előtti gyalogjárda összesen 6 m2-es területére, 2 m2-es állópult, hordó és 4 m2-es napernyőtalp kihelyezése 
céljára 2013. október 17. napjától – 2014. április 13. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre 
kerüljön, abban az esetben, ha a kérelmező gondoskodik róla, hogy a napernyő nem fog túlnyúlni a terasz által 
elfoglalt terület határán. 
Határidő: 2013. október 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

        (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
Sz-419/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-419/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 294/2013. (X.16.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 
Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti gyalogjárda 4m2-
es területére a tartozás kiegyenlítését követő naptól, de legkorábban 2013. október 31. napjától – 2013. 
december 31. napjáig a közterület-használati megállapodás vendéglátó terasz kialakítása céljára megkötésre 
kerüljön. 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
Sz-420/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-420/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 295/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a RÁD VOX CAFE Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Ráday utca 10. szám 
előtti gyalogjárda 20 m2-es területére vendéglátó-terasz kihelyezése céljára a tartozás és az emelt összegű 
közterület-használati díj kiegyenlítését követő naptól, de legkorábban 2013. október 17. napjától – 2013. 
december 31. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. október 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
Sz-421/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-421/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 296/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BEGOM Kft. (székhelye: 
1214 Budapest, Zrínyi u. 2/A. 1. em. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti útpálya 3 m2-es 
területére három darab napernyőtalp kihelyezése céljára, a tartozás és az emelt összegű közterület-használati díj 
kiegyenlítését követő naptól, de legkorábban 2013. október 17. napjától – 2013. december 31. napjáig a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. október 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

        (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
Sz-422/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-422/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 297/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 17.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám 
előtti gyalogjárda és parkolósáv területére 2013. október 17. napjától – 2013. december 31. napjáig a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 

-2013. október 17. napjától – 2013. november 1. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám 
előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vendéglátó-terasz kialakítására és parkolósáv 4 m2-es területére 4 
darab napernyőtalp kihelyezésére, 
-2013. november 2. napjától – 2013. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám 
előtti parkolósáv 4 m2-es területére 4 darab napernyőtalp kihelyezésére. 

Határidő: 2013. október 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
Sz-423/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-423/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 298/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „JÓPIPA” SÖRÖZŐ Kft. 
(székhelye: 1203 Budapest, Dessewffy u. 24.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Csarnok tér 6. szám 
előtti gyalogjárda (Pipa utca – Csarnok tér sarok) 1 m2-es területére 2013. november 1. napjától – 2013. 
december 30. napjáig (vasárnapok és ünnepnapok kivételével) a közterület-használati megállapodás megkötésre 
kerüljön, amennyiben a kérelmező a rajzot az érintett területről benyújtja. 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
Sz-426/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-426/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 299/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday 8. Kft. (székhelye: 
1092 Budapest, Ráday u. 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti gyalogjárda 4 m2-
es területére, 4 darab napernyőtalp kihelyezése céljára 2013. november 1. napjától – 2013. december 31. napjáig 
a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
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3./ Budapest IX. kerület Páva utca felújításához csatlakozó, közforgalom számára megnyitott 
magánterületek burkolat cseréje céljára nyújtandó támogatási kérelmek elbírálása 

Sz-428/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Hidasi Gábor: Amikor terveztük a Páva utcai felújítást, akkor ki mérte fel, és kinek nem tűnt fel, hogy még van 
353 négyzetméter olyan terület, ami nem az önkormányzaté? Ki végzi a kivitelezést, ugyanaz a cég végzi a 
házaknak, vagy külön árajánlatokat fognak kérni? Nem közbeszerzés köteles ez így, hogy még 4 millió forintot is 
hozzárakunk, vagy annak a szerződésnek a fejében kiegészítjük? Hogyan fog ez történni? 
 
Madár Éva: A FEVIX Zrt. kapta meg a feladatot, hogy a Páva utcai rekonstrukcióval kapcsolatos minden eljárást, 
és kivitelezést folytasson le, illetve ellenőrizze a munkálatokat. Nem rendelkezünk erre vonatkozólag 
információval. 
 
Hidasi Gábor: Ha jól értem, akkor közbeszereztetve volt ez a Páva utcai munka. Mikor fog megvalósulni? Amikor 
kész a Páva utca, akkor megint kiírjuk a közbeszerzést, még egyszer „szétbombázzuk” azt a részt? Hogyan fog 
történni a felújítás? Ki fogja megrendelni? A házakkal milyen szerződést fogunk kötni? Mit fogunk tenni, hogy a 
munka még most egyben készüljön el, hiszen így van értelme? 
 
dr. Szabó József: Mivel nem tudunk semmit, csak azt tudom elmondani, hogy álláspontom szerint hogyan fog ez 
történni. Egy támogatási kérelem van a bizottság előtt. Ha a bizottság támogatja, abban az esetben a 
társasházak végeztetik el az előttük lévő részeken a feladatokat, koordinációval együtt. Az alapfelújítást 
koordináló FEVIX Zrt. segíteni fog a társasházaknak, hogy ne eltérő módon valósítsák meg. A társasházak 
gondolom, hogy attól a kivitelezőtől kérnek árajánlatot, aki ezt a munkát az önkormányzat megbízásából, az 
önkormányzati tulajdonú területeken elvégzi. 
 
Martos Dániel: Mint a körzet Képviselője annyit tudok elmondani, hogy ezeknek a házaknak jó része az 
úgynevezett „Dirav” házak körébe tartozik, ami nem túl sikeres közös beruházása volt az önkormányzatnak. Ha 
jól emlékszem,- bár még nem voltam Képviselő – a házak a telkekkel együtt úgy lettek kiszabályozva, a Boksz 
Sarok Étterem, és az az üzletsor, ami az árkádok alatt helyezkedik el, a házak telkeiről kilógnak a közútig, és a 
mai napig a házak tulajdonában állnak. Tehát, ha egy étterem oda ki akar települni, akkor nem a bizottság, 
hanem a társasház ad rá engedélyt. A SPAR oldalán lévő díszburkolatos terület is a házak tulajdona. A FEVIX 
Zrt-től úgy tudom, hogy az elejétől kezdve tudták, hogy magánterület. A Főépítész úr közel egy-másfél éve próbál 
tárgyalni a társasházakkal, hogy ezekre a területekre valamilyen szerződéssel az önkormányzat nagyobb 
ráhatást tudjon gyakorolni, ne tudják lezárni a közforgalomtól. Úgy tűnik, hogy eddig abban sikerült egyetérteni, 
hogy a területeket egységesen felújítsa az önkormányzat, a Páva utcával együtt. Ezek a támogatási kérelmek 
azért születtek meg, hogy a házak egyesével, az önkormányzat támogatásával, a saját részüket fel tudják újítani. 
Az adott utcaszakasz különleges helyzete indokolja ezt a fajta kivitelezési módot. Nincs még egy ilyen 
utcaszakasza a kerületnek, ahol ilyen „kesze-kuszák” lennének a tulajdoni viszonyok, kivéve a Mester utcát, ahol 
minden második fa más tulajdonában van. Itt viszont nem fakazetták, hanem 30-100 négyzetméteres területek 
vannak magánkézben, a legegyszerűbb megoldásának ezt látta a FEVIX Zrt. A társasházak a most futó 
beruházással egyidejűleg megrendelnék a burkolatcserét, tehát egy időben kellene megújulniuk. Kérem, 
támogassák az előterjesztést. 
 
Hidasi Gábor: A szándékot értjük, ezzel nincs is probléma. Ha tudtuk ezt másfél évvel ezelőtt is, akkor 
szerencsésebb lett volna akkor rendezni. Most ez elég furcsa eljárási mód, én tartózkodni fogok, de nem azért, 
mert nem támogatom a házak felújítását, hanem az eljárás ellen tiltakozom. Amikor a Páva utcának a felújítása 
zajlik, és már majdnem készen van, akkor miért most érkezik ez az előterjesztés?  
 
Martos Dániel: Hidasi képviselő úrnak részben igaza van, de maga a helyzet furcsasága indokolja az 
előterjesztést. Szerintem nem másfél éve, hanem 10-15 éve tudjuk, hogy ilyen a helyzet az utcában. A FEVIX Zrt. 
hónapok óta tárgyal a házakkal ez ügyben. Az előterjesztésben nem egy társasházról van szó, és szerintem a 
Képviselő úr is volt már társasházi közgyűlésen, nem egyszerű a házakkal elfogadtatni. Kérem, támogassák az 
előterjesztést. Kérem, szavazzunk az Sz-428/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 300/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX. kerület Páva utca 
19. sz. 37610 hrsz. alatti Társasház részére, a közforgalom számára megnyitott 49 m2 területen térkő burkolat 
kiépítése céljára 588.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 3203 számú Városfejlesztés, Üzemeltetés 
és Közbiztonság költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási szerződés megkötése 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
VVKB 301/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX. kerület Páva utca 
15-17. sz. 37611 hrsz. alatti Társasház részére, a közforgalom számára megnyitott 99 m2 területen térkő burkolat 
kiépítése céljára 1.188.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 3203 számú Városfejlesztés, 
Üzemeltetés és Közbiztonság költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási 
szerződés megkötése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
VVKB 302/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX. kerület Páva utca 
14. sz. 37606 hrsz. alatti Társasház részére, a közforgalom számára megnyitott 9 m2 területen térkő burkolat 
kiépítése céljára 108.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 3203 számú Városfejlesztés, Üzemeltetés 
és Közbiztonság költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási szerződés megkötése 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

      (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
VVKB 303/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX. kerület Páva utca 
13. sz. 37613 hrsz. alatti Társasház részére, a közforgalom számára megnyitott 93 m2 területen térkő burkolat 
kiépítése céljára 1.116.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 3203 számú Városfejlesztés, 
Üzemeltetés és Közbiztonság költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási 
szerződés megkötése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
VVKB 304/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX. kerület Páva utca 
10-12. sz. 37605 hrsz. alatti Társasház részére, a közforgalom számára megnyitott 64 m2 területen térkő burkolat 
kiépítése céljára 768.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 3203 számú Városfejlesztés, Üzemeltetés 
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és Közbiztonság költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási szerződés megkötése 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
VVKB 305/2013. (X.16.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX. kerület Páva utca 
8. sz. 37604 hrsz. alatti Társasház részére, a közforgalom számára megnyitott 39 m2 területen térkő burkolat 
kiépítése céljára 468.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 3203 számú Városfejlesztés, Üzemeltetés 
és Közbiztonság költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, hogy a támogatási szerződés megkötése 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)  
 
 
4./ Egyebek 
 
 
Hidasi Gábor: Rimovszki Tamással, a Közterület-felügyelet igazgatójával beszéltem az ülés előtt, aki szintén 
szerencsésnek tartaná, ha a BKK-tól kérnénk egy felülvizsgálatot a kihelyezett táblákra, és a felfestésekre. Több 
esetben volt nekik is problémájuk ezzel kapcsolatban, a rendőrség többször „visszadobott” büntetéseket, illetve 
papírokat, mivel nem egyértelmű a felfestés, illetve a táblák kihelyezése. Szerintem azt a határozatot kellene a 
bizottságnak hoznia, hogy a bizottság felkéri a Hivatalt, hogy kérjen felülvizsgálatot a BKK-tól Ferencváros 
területén a táblák, felfestések, KRESZ vonatkozásában. 
 
dr. Szabó József: Ha adott egy probléma, azt meg kell oldani, és mi azon leszünk, de a BKK-tól egy általános 
felülvizsgálatot felesleges kérni, mert az összes táblát nem fogják átnézni. Ha konkrét példánk van, akkor azt 
meg fogják nézni. A Közterület-felügyelet vezetőjétől bekérjük azokat az eseteket, amiket említett, összegyűjtve 
beküldjük a BKK-nak, hogy vizsgálják meg. ”Egyebek” napirendhez nem tartozik előterjesztés, tehát határozatot 
nem tud a bizottság elfogadni. Igazgató úrral történt egyeztetés után, egy hónapon belül a levelet a BKK részére 
el fogjuk küldeni. 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
Hidasi Gábor          Martos Dániel 
bizottsági tag                 elnök 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


