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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. november 27-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Martos Dániel – elnök, 
 Görgényi Máté, 
 Veres László, 
 Hidasi Gábor, 
 Loksa Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről: Szűcs Balázs főépítész, 
 Madár Éva irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. 
november 27-i rendkívüli 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 346/2013. (XI.27.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ „Zöldudvar 2013 pályázat” elbírálása 

Sz-477/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 

2./ Az FMK által rendezett „Ferencvárosi advent” rendezvény megtartására irányuló kérelme 
Sz-487/2013. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

      (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ „Zöldudvar 2013 pályázat” elbírálása 

Sz-477/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: A következő pályázati kiírás még a tavasz kezdete előtt történik meg, hogy ne hóvirágot kelljen 
ültetni. Aki szeretne még pályázni, az hamarosan újra megteheti. Kérem, szavazzunk az Sz-477/2013. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 347/2013. (XI.27.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Soroksári út 18. és a 
Lónyay u. 25. sz. társasházak pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a társasházak 
benyújtott pályázatai a pályázati kiírásban foglaltaknak nem felelnek meg teljeskörűen. 
Határidő: 2013. november 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB. 134/2013. 
(IV.03.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és a 3205. környezetvédelmi költségvetési soron belül a „Zöld 
Udvar 2013” pályázatra tervezett 3.500.000,- Ft-os keretösszeget 7.253.438,- Ft-ra kiegészíti. 
Határidő: 2013. november 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a „Zöld udvar 2013” című pályázatra 
beérkezett pályázatok kertépítési tervei megvalósítását az Sz-477/2013. előterjesztés 2. sz. mellékletében 
meghatározott összeggel támogatja, a 3205. környezetvédelmi sor terhére és felkéri a Polgármester urat, hogy 
gondoskodjon a nyertes társasházakkal az Sz-477/2013. előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Együttműködési 
megállapodás megkötéséről. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-477/2013. sz. 
előterjesztésben szereplő „Zöld udvar 2013” pályázat megvalósítására a 2. sz. mellékletben megjelölt – 
legkedvezőbb árajánlatot adó - kivitelezőt választja, és felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon 
társasházanként a Vállalkozási szerződések megkötéséről az Sz-477/2013. előterjesztés 4. sz. mellékletében 
foglalt tartalomnak megfelelően a Boróka ’98 Kft-vel, az Örökzöld Kft-vel és a Fagica-Kert Kft-vel. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
5./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a „Zöld Udvar 2010” 
pályázaton támogatásban részesült Dandár u. 27. sz. alatti társasház pályázatában megjelölt munkálatok 2013. 
november 21. napja és 2014. május 15. napja közötti időszakban történő megvalósításával, és felkéri a 
Polgármester urat a Boróka ’98 Kft-vel a Vállalkozási szerződés megkötésére, bruttó 585.550,- Ft értékben, a 
3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Az FMK által rendezett „Ferencvárosi advent” rendezvény megtartására irányuló kérelme 

Sz-487/2013. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Hidasi Gábor: Az előterjesztést átolvasva furcsának tartottam, hogy a József Attila-lakótelepen a gyertyagyújtás 
napján felállítanak egy nosztalgia körhintát egy órára, és azután lebontják. Minden vasárnap felállítják és 
lebontják? Mi értelme van ennek? Ennél költségesebb megoldás nem is lehetne.  
 
Madár Éva: Az okát nem tudom, feltételezem, hogy erre a 4 napra bérelhette ki az Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei a nosztalgia körhintát. A programleírásban ezt kaptam, és nem indokolták meg. 
 
Martos Dániel: Ezt érdemes lenne megkérdezni, de a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság kulturális programokkal nem foglalkozik. Kérem, szavazzunk az Sz-487/2013. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 348/2013. (XI.27.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerül: 
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/64) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. Napfény utca – Dési Huber utca sarkán lévő 90 m2 –es területre „Adventi gyertyagyújtás” 
céljára az alábbi bontásban: 

-2013. december 1., 2013. december 8., 2013. december 15. és 2013. december 22 napjain 
mobildobogót, nosztalgia körhintát állítanak fel, és az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtására kerül 
sor, 
-valamint 2013. november 28. napjától - 2014. január 6. napjáig 2 méteres átmérőjű karácsonyfa kerül 
felállítására, azzal a feltétellel, hogy a zöld területet az FMK a közterület-használat befejezése után 
helyreállítja.  

2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. Bakáts tér 737 m2 –es területre „Ferencvárosi adventi rendezvény” megtartására az alábbi 
bontásban: 

-2013. november 30. – 2013. december 28. közötti időszakban 1 db 6m2-es faház, 15 db 4 m2-es faház, 
és egy 24 m2-es színpad kerül kihelyezésre, azzal a feltétellel, hogy a hiányzó dokumentumokat 
benyújtja legkésőbb a közterület-használat megkezdése előtt. 

Határidő: 2013. november 27. 
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 

Hidasi Gábor 
bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   


