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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. november 21-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, 
 Béri Anita, 
 Veres László, 
 Loksa Gábor, 
 Barta Szilvia, 
 Hidasi Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Ördögh Brigitta aljegyző,   
 dr. Szabó József irodavezető, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 Várkonyi Imréné csoportvezető, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. november 21-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A 
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 408/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ 2012. évi templompályázat értékelése 

Sz-587/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztés: Szűcs Balázs főépítész 

 
2./ Színes Város Csoport támogatási kérelme 

Sz-596/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztés: Szűcs Balázs főépítész 

 
3./ Szentágothai János térre tervezett szobrok elhelyezése és környezetrendezés 

Sz-595/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztés: Szűcs Balázs főépítész 
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4./ A fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása 
Sz-588/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 

5./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása 
      Sz-589-591/2012., Sz-594/2012. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-592/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 

7./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem 
             Sz-593/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
8./ Goethe-Institut Budapest IX., Ráday u. 58. előtti területre közterület-használati kérelem daruállítás 
céljára 
            Sz-597/2012. sz. előterjesztés  

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

 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ 2012. évi templompályázat értékelése 

Sz-587/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztés: Szűcs Balázs főépítész 

 
Martos Dániel: Főépítész úrral konzultáltam, és a Szent Kereszt Plébánia kimaradna a támogatásból.  
 
Szűcs Balázs: A Szent Kereszt Plébánia a plébánia épületének ablakcseréjére pályázott, nem a 
templom épületének felújítására. Ezen belül műanyag ablakokat képzeltek el a plébánia épületén, amit 
városkép szempontjából nem támogatok. 
 
Martos Dániel: Ha kimarad a Szent Kereszt Plébánia a támogatásból, akkor kb. 10 millió forint áll 
rendelkezésre. Valószínűleg a pályázatot jövő tavasszal írjuk ki és nem ősszel. Addig jó lenne, ha az 
atyával megbeszélnék, hogy a száz éves épületbe nem műanyag ablakokat kellene berakni. 
 
Hidasi Gábor: Mennyi ablakra pályáztak? 
 
Szűcs Balázs: 29 darab ablakra pályáztak, ezek között vannak 1,50 méter x 3,20 méter méretű ablakok 
is. 
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy az atyával vegye fel a kapcsolatot Főépítész úr és egyeztessenek, 
hogy tavasszal pályázhassanak újból. Így most 239.000 forinttal vagyunk a keret fölött. Két lehetőség 
van, vagy levonunk mindenkitől a kért összegből, vagy egy átcsoportosítással kérjük a 
Képviselőtestületet, hogy tegye hozzá a hiányzó összeget. 
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Görgényi Máté: A nyílászárók technikai kivitelezésén túl van egyéb probléma, ami miatt nem kaphatja 
meg a Szent Kereszt Plébánia a támogatást? Ha nincs, akkor javaslom, hogy ne vegyük el tőlük a 
támogatást, hanem próbáljunk egyeztetni velük, hogy városképileg megfelelő legyen. 
 
Martos Dániel: Arra felhívom mindenki figyelmét, hogy ez egy pályázat. A többiekkel szemben és a 
szabályainknak megfelelően aggályos lenne, ha egy valakivel egyeztetünk és más pályázat valósul 
meg. Nem veszünk el támogatást senkitől. Eddig is úgy volt, hogy a költségvetés elfogadása után kiírta 
a bizottság a pályázatot, tehát jövő év márciusában várható a következő pályázat, addig már nincs 
olyan sok idő. A Szent Vince Plébánián kívül a többi helyen életveszély elhárítás a cél. 
A határozati javaslatot kiegészíteném azzal, hogy „a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság felkéri Polgármester urat, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság 3203 soráról 239.087 forintot csoportosítson át a templompályázat 
keretére”, illetve, hogy „ a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a 
Főépítész urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a Szent Kereszt Plébániával és dolgozzák ki az új 
pályázatot”. 
 
dr. Szabó József: A bizottságnak Elnök úr javaslata alapján kellene döntenie egy módosító javaslatról, 
hogy a bizottság 3203 soráról átcsoportosításra kerülne a 10 millió forint feletti szükséges összeg. A 
Szent Kereszt Plébánia kivételével mindenki megkapná a szükséges összeget. 
 
Veres László: A Szent Vince Plébánia esetében van egy plusz kérés, „2 millió forint lehetőség szerint”. 
Gondolom, hogy ez nem fér bele a keretbe, tehát úgy kellene megfogalmazni, hogy nem a maximumot 
kapja mindenki, hanem a plusz lehetőség nélküli maximumot. 
 
Martos Dániel: Jogilag is érdekes megfogalmazás a „lehetőség szerint”. Nem lehet értelmezni. 
Javaslom az Örökimádás Lelkészség 6.637.087 forintot, a Szent Vince Plébánia 1 980 000 forintot, a 
Ferencvárosi Plébánia 1.622.000 forintot kapjon támogatásként. Kérem, szavazzunk a határozati 
javaslatról a módosításokkal együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 409/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

-a védett templomok felújításának támogatására kiírt pályázatra beérkezett kérelmeket elbírálta, 
-a rendelkezésre álló 10 millió forintot a pályázók között az alábbiak szerint osztotta el: 

 
templom elvégezni kívánt 

munka 
várható 

bekerülés 
kért összeg 

pályázaton 
elnyert:  

Örökimádás 
Lelkészség 

 

csapadékvíz-elvezető 
rendszer felújítás I. 
ütem, harangjáték 

villamosítása, csillár 
restaurálás 

6 036 407,- 
342 900,- 

 
257 780,- 

6 637 087,- 6 637 087,- 

Szent Vince 
Plébánia 

 

oratórium színes 
üvegablakainak 

felújítása, kőkereszt 
statikai vizsgálata és 

helyreállítása, 
tetőfelújítás 

914 000,- 
1  066 800,- 
2 082 800,- 

 
 

1 980 000,- 
+ lehetőség 

szerint 

1 980 000,- 
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Ferencvárosi 
Főplébánia 

 

villámhárító rendszer jav 
elektromos hálózatról 

szakvélemény, 
tűzvédelem, 

templom körüli mellvéd 
részleges helyreállítása,  

tető átvizsgálás, 
karbantartás,  

eresz csatorna pótlása 

750 000,- 
 

280 000,- 
210 000,- 

 
120 000,- 

 
135 000,- 
127 000,- 

1 622 000,- 1 622 000,- 

Szent Kereszt 
Plébánia 

plébánia épület 
ablakcsere 

5 872 663,- 5 872 663,- - 

összesen  18 194 550,- 

16 111 750,- 
+ 2 000 000,-

lehetőség 
szerint 

10 239 087,- 

 
-felkéri a Polgármester urat a megállapodások megkötésére. 
 

2.)  -felkéri Polgármester urat, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 3203 soráról 239 087 forintot csoportosítson át a 4033 költségvetési sorra a következő 
költségvetés módosításakor. 
 
3.)  -felkéri a Főépítész urat, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Szent Kereszt Plébánia 
plébánosával az új templompályázattal kapcsolatban. 
 
Határidő: 1. pont: 30 nap 
    2. pont: értelemszerű 
    3. pont: értelemszerű 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Színes Város Csoport támogatási kérelme 

Sz-596/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztés: Szűcs Balázs főépítész 

 
Martos Dániel: A Pöttyös utcai program által már ismerjük a Színes Város Csoportot. Már bizonyítottak, 
1 320 000 forintot kérnek a bizottságtól a Thaly Kálmán utcai óvoda tűzfalának festésére. Ez egy 
aránylag olcsó megoldás a falak elfedésére. Eddig támogatás nélkül csinálták. 
 
Veres László: Néhány hónappal ezelőtt még csak elvi támogatást kértek a bizottságtól, amit 
megadtunk. Nem emlékszem, hogy volt szó arról, hogy mi készülne a tűzfalra, és a mellékletekből sem 
tudom kiolvasni. Arról van szó, hogy az egyik legrégebbi magyar tulajdonú festékgyár támogatja őket, 
ehhez képest jókora összeget kérnek festékre. Az előterjesztésben szerepel, hogy különböző iskolák, 
többek közt a Leövey Klára Gimnázium diákjainak bevonásával képzelik megvalósítani a munkálatokat. 
A részletezésnél pedig úgy fogalmaznak, hogy önkéntesek vesznek részt, akik mellett több számjegyű 
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összegek szerepelnek. Biztosan tisztában vagyunk az önkéntesség fogalmával, ha ezért ellentételezés 
jár? Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. 
 
Szűcs Balázs: A kérelmező jelezte, hogy a konkrét felfestendő terv még nem áll rendelkezésre, mert a 
diákok közti pályázat keretében alakulna ki a végleges forma.  
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy térjünk vissza az előterjesztés megtárgyalására, ha elkészültek a 
pontos tervek. Az önkéntesek kérdését is újra kell fogalmazni, és Veres képviselő úr kérdéseire is 
válaszokat várunk. Kérem, szavazzunk arról, hogy a Sz-596/2012. sz. – ”Színes Város Csoport 
támogatási kérelme” című – előterjesztést a bizottság leveszi a napirendjéről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 410/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-596/2012. 
sz. – ”Színes Város Csoport támogatási kérelme” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Martos Dániel elnök  
                 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
3./ Szentágothai János térre tervezett szobrok elhelyezése és környezetrendezés 

Sz-595/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztés: Szűcs Balázs főépítész 

 
Martos Dániel: Mélygarázs tetejére kellene ezeket a szobrokat elhelyezni. 
 
Veres László: Az előterjesztésben azt olvastam, hogy a szobor talapzatokat nem kell rögzíteni. Hogyan 
kell ezt értelmezni? Ha nem rögzítik, akkor biztosan felborul és nem biztonságos. 
 
Szűcs Balázs: Úgy értendő, hogy csavarokkal nem kerül rögzítésre a szigetelést átszúrva a födémhez, 
mert különböző garanciális problémák merülnének fel. Olyan talpazat készül, ami biztosítja, hogy ne 
dőljön fel, és statikai tervek is készültek. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 411/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. támogatja Szentágothai János és Santiago Ramón y Cajal mellszobrának felállítását a 
Szentágothai János téren. 
2. a költségvetés 3203-as sorából 1,3 millió Ft+Áfa összeget biztosít a szoborcsoport 
elhelyezésére és környezetrendezésre. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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4./ A fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása 
Sz-588/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Hidasi Gábor: Van a IX. kerületben Egyetem tér? Úgy tudtam, hogy az V. kerületben van. 
 
Várkonyi Imréné: A Fővám tér előtti részt nevezték el Egyetem térnek. 
 
Martos Dániel: Több helyszín volt, van ahova egyáltalán nem volt pályázó, van olyan helyszín, ahol 
rengeteg pályázó van. Mindenki beírt egy árat, hogy mennyit fizetne a helyszínért?  
 
Várkonyi Imréné: Nem, az időtartam alapján lett kiszámolva a közterület-használati díj. Eléggé 
leszűkült a szezon, a leghosszabb időtartam is 15-16 nap. 
 
Martos Dániel: Az Angyal István téren 4 helyszín volt kijelölve és csak egy pályázat érkezett.  
 
Veres László: A hivatal és a Közterület-felügyelet figyelmét felhívnám arra, hogy ellenőrizzék Farkas 
Mihály pályázót, hogy tényleg csak azt az egy területet használja a téren kijelölt 4 helyszín közül. 
 
Várkonyi Imréné: Többen jelezték, hogy mivel az Egyetem téren levő helyszínre többen pályáztak, 
ezért a nem nyert pályázók igényt tartanának a megmaradt helyekre. Pályázaton kívül oda tudjuk adni a 
szabadon maradt helyeket, amelyről a 2. határozati javaslat is szól. Valószínűleg az Angyal István téren 
mind a 4 helyszín el fog kelni. A Közterület-felügyelet minden használati megállapodásból kap példányt, 
ami alapján tudnak ellenőrizni. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk, hogy a bizottság Bp. IX., Angyal István tér 1. sz. hely 20 m²-es 
közterületére Farkas Mihállyal kössön használati megállapodást. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 412/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX., Angyal 
István tér 1. sz. hely 20 m²-es közterületére Farkas Mihállyal kössön használati megállapodást. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: A következő pályázó Molnár Jánosné, akinek érvénytelen lett a pályázata, mert 
tartozása van? 
 
Várkonyi Imréné: 778 Ft késedelmi pótléka volt gépjárműadó miatt, amit befizetett és elfaxolta a 
csekket. Közterület tartozása nem volt. 
 
Görgényi Máté: Ha jól értettem, akkor mégiscsak pályázhat és fel tudjuk tenni szavazásra. 
 
Hidasi Gábor: Úgy tudom, hogy nem az Ecseri úti metrófelszínre pályázott. 
 
Várkonyi Imréné: A helyrajzi számot kell figyelembe venni. 
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Martos Dániel: Kérem, szavazzunk, hogy a bizottság Bp. IX., Ecseri út metró felszín (hrsz:38236/359) 
15 m2 közterületére Molnár Jánosnéval kössön használati megállapodást. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 413/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX., Ecseri 
út metró felszín (hrsz:38236/359) 15 m2 közterületére Molnár Jánosnéval kössön használati 
megállapodást. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     ( 6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Loksa Gábor a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Martos Dániel: Az Egyetem téren 3 kijelölt hely van. Javaslom, hogy az 1. helyen Vass Józsefet 
támogassuk, 2. helyen Benczes Józsefet és a 3. helyen a legtöbbet fizetőt. Így mindenkinek adunk 
lehetőséget. 
 
dr. Szabó József: A kiírásban az szerepelt, hogy az időpont hossza és ennek megfelelően kiszámolt 
összeg alapján bíráljuk el a pályázatokat. Mindenképpen Benczes József és Benczes János kérte a 
leghosszabb időtartamra a területet, tehát a bizottságnak ez alapján kellene elbírálnia a pályázatot. 
Nincs lehetőség a szempontrendszer utólagos módosítására. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk, hogy a bizottság Bp. IX., Egyetem tér 1. sz. hely 10 m²-es 
közterületére Benczes Józseffel kössön használati megállapodást. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 414/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX., 
Egyetem tér 1. sz. hely 10 m²-es közterületére Benczes Józseffel kössön használati megállapodást. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk, hogy a bizottság Bp. IX., Egyetem tér 2. sz. hely 10 m²-es 
közterületére Benczes Józseffel kössön használati megállapodást. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VVKB 415/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX., 
Egyetem tér 2. sz. hely 10 m²-es közterületére Benczes Józseffel kössön használati megállapodást. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk, hogy a bizottság Bp. IX., Egyetem tér 3. sz. hely 10 m²-es 
közterületére Benczes Jánossal kössön használati megállapodást. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 416/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX., 
Egyetem tér 3. sz. hely 10 m²-es közterületére Benczes Jánossal kössön használati megállapodást. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk, hogy a bizottság Bp. IX., Határ út - Üllői út Metró felszín 
(hrsz.:38236/11) 15 m²-es közterületére Netshop Hungary Kft-vel  kössön használati megállapodást. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 417/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX., Határ út 
- Üllői út Metró felszín (hrsz.:38236/11) 15 m²-es közterületére Netshop Hungary Kft-vel  kössön 
használati megállapodást. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk, hogy a bizottság Bp. IX., Napfény u. 10. előtti 15 m²-es 
közterületére Zsigmond Árpádnéval kössön használati megállapodást. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 418/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. IX., 
Napfény u. 10. előtti 15 m²-es közterületére Zsigmond Árpádnéval kössön használati megállapodást. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 2. határozati javaslatról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta. 
 
VVKB 419/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy azokat a 
közterületeket, amelyekre nem érkezett pályázat, a nem nyertes pályázók részére fenyőfa árusítás 
céljára fel lehet ajánlani. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László: Kérnék a következő bizottsági ülésre egy tájékoztatót, hogy a fennmaradó helyek 
elkeltek-e és milyen feltételekkel. 
 
Szűcs Balázs: Kérem az utólagos ellenőrzést, hogy az Egyetem tér valóban létező közterület-e a IX. 
kerületben, nem vagyok róla meggyőződve. 
 
 
5./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének 
módosítása 
      Sz-589-591/2012., Sz-594/2012. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-589/2012. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-589/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 420/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a Budapest, IX. 
kerület, Aranyvirág stny. 9. szám alatti társasház által 2012-ben 1.800.000,- Ft homlokzat részleges 
hőszigetelésére elnyert támogatásának tetőszigetelés felújítására történő átcsoportosításához. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a Polgármester 
urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. december 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-590/2012. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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Sz-590/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 421/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a Budapest, IX. 
kerület, Napfény u. 16. szám alatti társasház által 2011-ben 900.000,- Ft hideg-, melegvízvezeték 
cseréjére elnyert támogatásának gázhálózat felújítására történő átcsoportosításához. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a Polgármester 
urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. december 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-591/2012. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-591/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 422/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a Budapest, IX. 
kerület, Kinizsi u. 37. szám alatti társasház által 2011-ben 400.000,- Ft gázhálózat felújítására elnyert 
támogatásának függőfolyosó balesetveszélyes állapotának elhárítására történő átcsoportosításához. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a Polgármester 
urat a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. december 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-594/2012. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Sz-594/2012. sz. előterjesztés 
 
VVKB 423/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a Budapest, IX. 
kerület, Lenhossék u. 41. szám alatti társasház által 2011-ben 900.000,- Ft függőfolyosó felújításra 
elnyert támogatásának, 528.000,- Ft függőfolyosó -, 372.000,- Ft  kémény felújítására történő 
átcsoportosításához. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a Polgármester 
urat, a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: 2012. december 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-592/2012. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
Szűcs Balázs: Beérkezett a Főépítészi Csoporthoz egy írásos kérelem, hogy pavilonokat szeretnének 
létesíteni a Ráday utcában. A Belső-Ferencvárosra vonatkozó KSZT 24. §-nak 14. pontja tételesen tiltja 
a vendéglátó teraszok létesítésének szabályai alatt „a közterületi szezonális vendéglátó terasz 
szabadtéri létesítményét üveg, műanyag és egyéb határoló létesítménnyel ellátni nem lehet, a 
közterület további részéről való lehatárolás dézsás növényekkel lehetséges”. Ha a bizottság hozzájárul 
a kérelemhez, akkor kérem, ennek figyelembevételével döntsön. 
 
Martos Dániel: Európában működik, hogy téliesítenek bizonyos helyeket. A Parlament előtt is van erre 
példa, de a kialakítás minőségére nyilván oda kell figyelni. 
 
Szűcs Balázs: Amennyiben aktuális lesz a Belső-Ferencváros KSZT módosítása, akkor a bizottság 
javaslatára módosítani lehet. Következő szezonra akár már működhetne is. 
 
Martos Dániel: A határozati javaslatban nem szerepel ez a kérelem. Kérem, szavazzunk az 
előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 424/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a V és V Bt. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 40.) által „RING PRESSZÓ” néven működtetett vendéglátó 
egység részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. Ráday u. 40. sz. előtti gyalogjárda 27 m2-es területére 
– amennyiben a Főépítészi Csoport engedélyét benyújtja - 2012. november 22. napjától – 2012. 
december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./  Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem 
              Sz-593/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatának „A” pontjáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 425/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 17. ) 394.700,- Ft közterület-használati díjtartozásának hat havi 
részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ Goethe-Institut Budapest IX., Ráday u. 58. előtti területre közterület-használati kérelem 
daruállítás céljára 
            Sz-597/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Valamilyen installációt fognak elhelyezni az épületre. Kérem, szavazzunk az 
előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 426/2012. (XI.21.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Goethe-Institut 
Budapest (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 58.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. 
Ráday u. 58. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es területére 2012. november 22. napjától – 2012. november 
28. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan – a Goethe Intézet homlokzatára művészeti installáció 
felépítése miatt emelőkaros kocsi elhelyezése céljából – a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2012. november 22. 
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 


