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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. december 12-én 10.00 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, 
 Kassab Adonis, 
 Béri Anita, 
 Loksa Gábor, 
 Barta Szilvia tagok. 
 
Hivatal részéről:  Szűcs Balázs főépítész, 
 Madár Éva irodavezető, 
 Temesiné Apollónia Aranka irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó, 
 Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:     Csárdi Antal képviselő, dr. Lázók Anikó – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató 
helyettes. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2013. december 12-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel 
határozatképes. Rendkívüli ülés, tehát előterjesztést csak levenni tudunk napirendről, felvenni nem. 
Minden előterjesztés, ami tegnap a bizottság elé került, az napirenden van. A napirendi javaslathoz van-
e kérdés, észrevétel?  
 
Hidasi Gábor: Ha minden napirendre került volna, akkor az Sz-523/2013. sz. - ”Tájékoztatás műfüves 
pályákról” című – előterjesztés is ott szerepelne, mivel kértem. A jogi irodát kérdezem, hogy rendkívüli 
ülésen a tájékoztatót fel lehet venni napirendre? 
 
dr. Enyedi Mária: Természetesen, hiszen a meghívóban szerepel. 
 
Hidasi Gábor: Akkor kérem, hogy vegyük fel napirendre az Sz-523/2013. sz. - ”Tájékoztatás műfüves 
pályákról” című – előterjesztést, és kérem, hogy a 11. napirendi pontot, a 219/2013. sz. – ”A BEGOM 
Kft. felülvizsgálati kérelme a VVKB 253/2013. (VIII.23.) sz. határozata ellen” című – előterjesztést, és a 
17. napirendi pontot, az Sz-511/2013. sz. – ”Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított 
ötszörös közterület-használati díj csökkentése és részletfizetése iránti kérelem” című – előterjesztést 
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egy napirenden belül tárgyaljuk, mivel ugyanarról a cégről van szó. Napirend előtt is szeretnék szót 
kérni. 
 
dr. Enyedi Mária: Lehet a két előterjesztést egy napirendi pontban tárgyalni, de fontos, hogy az egyik 
előterjesztés csak véleményezést, a másik viszont bizottsági döntést igényel. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az így módosított napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 349/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

232/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló) 
 218/2013., 218/2/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodások jóváhagyására 

245/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 

4./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra  
246/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
5./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2013. évi értékelése, 2014. évi program  
 239/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

6./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési 
szerződés megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával 

233/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására 

217/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 

8./ A Budapest IX. ker. Ráday u. 57. szám és Lónyay u. 56. sz. alatti telken történő egységes hivatali 
elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés építési engedélyhez kapcsolódó megállapodás megkötése 

240/2/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 
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9./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökének és felügyelő bizottsági 
tagjának megválasztása 

249/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi 
munkaterve 
 215/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
11./ Sürgősségi javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosításra 

250/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Sebők Endre ügyvezető igazgató 

 
12./ Házankénti és intézményi szelektív hulladékgyűjtés      

Sz-527/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
13./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése 

Sz-524/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
14./ Szemafor köz, hiányzó csatorna fedőlapok pótlása  

Sz-522/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő 
 

15./ Sürgősségi indítvány a VVKB 342-343/2013. (XI.20.) sz. határozatainak visszavonására és új 
döntés meghozatalára 

Sz-535/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
16./ A BEGOM Kft. felülvizsgálati kérelme a VVKB 253/2013. (VIII.23.) sz. határozata ellen 

219/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj 
csökkentése és részletfizetése iránti kérelem 

Sz-511/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
17./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-513-521/2013., Sz-533-534/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
18./ Tájékoztatás műfüves pályákról 

Sz-523/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 

    (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Hidasi Gábor: Az előző bizottsági ülésen megköszöntem a FESZOFE Kft-nak, hogy az Ecseri úti 
padokat, és környékét megtisztította. Polgármester úrtól kaptam egy választ, hogy a padokat a 
Ferencvárosi Önkormányzatnak a feladata takarítani, tehát kérem az irodát, hogy ezt jelezzék a 
FESZOFE Kft. felé, mivel eddig úgy tudták, hogy nem az ő feladatuk. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

232/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Hidasi Gábor: Az Ecseri úti pavilon iránti érdeklődésünk „betalált”, látom sikerül legalizálni azt, amit az 
Ecseri úti pavilonnal sikerült az előzőekben a Városvezetésnek elvégezni. 
 
Martos Dániel: Lehet, hogy csak én nem értem, hogyan jön ez az SZMSZ-hez. Kérem, szavazzunk a 
232/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 350/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 232/2013. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (I. 
forduló) 
 218/2013., 218/2/2013. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: A nem önkormányzat által rendezett sportrendezvényekért én továbbra sem kérnék 
közterület-használati díjat. Ha jól tudom, most van az önkormányzati vezetés tárgyalásban több fővárosi 
sportesemény kerületbe telepítéséről, nem biztos, hogy jót tenne, ha azzal fogadnánk őket, hogy „jöhet 
a futóverseny 100 millió forintért”. A 3. sz. melléklet 4. pontját szerintem hagyjuk ki. 
 
Veres László: A módosítás hivatkozik a személyemre, hogy kértem módosítást, csak nem ezt, ami itt 
szerepel az előterjesztésben. A leírtak szerint én azt kértem, hogy „Amennyiben a bizottság nem 
csökkenti felére az emelt összegű díjat, akkor is legyen lehetőség a részletfizetésre, mert a jelenlegi 
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rendeletben ez nem szerepel”. Ez igaz, csak a jelenlegi rendelet szerint elengedhetjük az 50%-át, és az 
így fennmaradó 50%-ra csökkentett összeg 6 havi részletfizetését is engedélyezhetjük. A kérésem az 
volt, hogy ezt töröljük el, tehát vagy legyen 50%-os csökkentés, és azt egy összegben kelljen befizetni, 
vagy az eredeti 100%-os összeg 6 havi részletfizetéséről dönthessünk. A kettő együtt ne szerepeljen, 
tehát a 17. § (3) bekezdés a.) pontja úgy szólna, hogy: „a megállapított összeget legfeljebb 50%-os 
mértékben csökkentheti”, és a mondat további részét elhagynám. A b./ pont úgy módosulna, hogy a 
teljes összeg 6 havi részletfizetésének engedélyezéséről dönthessünk. Úgy gondolom, hogy nincs túl 
sok visszatartó ereje, ha valaki jogtalanul közterületet foglal, és azt megbüntetve elengedjük az 50%-át, 
és 6 havi részletben engedélyezzük megfizetni.  
 
Madár Éva: A sportrendezvényekkel kapcsolatban nem volt tudomásom arról, hogy ilyen tárgyalások 
folynak. Ettől függetlenül összeg nélkül a sporteseményeket, sportrendezvényeket a közterület-
használati rendelet tevékenységébe bele kell rakni, mert ez a két szó hiányzik belőle. 
A 17. § b.) pontja a teljes összegre vonatkozik, ekkor állapíthat meg 6 havi részletfizetést a bizottság. 
Az a.) pontot is benne hagytuk, mivel a bizottság dönthet, hogy vagy az a.) vagy a b.) pont alapján jár 
el. Az a.) ponton belül is dönthet, hogy az 50%-os csökkentésen belül engedi-e a 6 havi részletfizetést, 
vagy egyáltalán nem engedi az 50%-os csökkentést sem. 
 
Veres László: Ez is egy megoldás, csak nem ezt javasoltam, nyilván felülbírálhatja az iroda. 
Fenntartom az eredeti javaslatomat. Kérem, szavazzunk róla. 
 
Martos Dániel: Érkezett egy módosító javaslat Csárdi Antal képviselő részéről 218/2/2013. számmal. 
Nagyon jókat tud rajzolni a Képviselő úr, az ötlet jó. Hasonló akcióhoz már csatlakozott az 
Önkormányzat, ez a Dreher sörgyárak által szervezett „Csendkirály kampány”. Ha jól tudom a Ráday 
utcában és a Tompa utcában lévő vendéglátó egységek is kihelyezték a tájékoztatókat. Az biztos, hogy 
csak az Önkormányzat „Arculati kézikönyvének” megfelelő anyag lehet, javaslom, hogy a második 
fordulóig Képviselő úr konzultáljon a hivatallal ez ügyben.  
 
Csárdi Antal: Nyitott vagyok a két forduló közötti módosítások figyelembevételére. Szeretném, ha 
Elnök úr pontosan megnevezné, hogy kivel vegyem fel a kapcsolatot, ki a felelős Ferencváros 
arculatáért. 
 
Martos Dániel: Farkasné Gorócz Helgával kell felvenni a kapcsolatot. A fenti kiegészítéssel javaslom 
elfogadásra Csárdi Antal módosító javaslatát is. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk először a sporteseményekkel kapcsolatos kiszabott díjazás 
elhagyásáról a rendeletben. 
 
VVKB 351/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselőtestületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelettervezet 3. sz. 
mellékletének 4. pontja maradjon el. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Martos Dániel: Kérem, szavazzunk Veres László képviselő úr módosító javaslatáról. 
 
VVKB 352/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselőtestületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelettervezet 17. § (3) 
bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosuljon: a megállapított összeget legfeljebb 50%-os 
mértékben csökkentheti. 
     b.) pontja az alábbiak szerint módosuljon: teljes összeg 6 havi részletfizetésének 
engedélyezéséről dönthessen a bizottság. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 218/2013., 218/2/2013. sz. előterjesztésekről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 353/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 218/2013., 218/2/2013. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodások 
jóváhagyására 

245/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 245/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VVKB 354/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 245/2013. sz. – ”Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési 
megállapodások jóváhagyására” című – előterjesztést. 
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Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra  

246/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: A bizottságnak szerintem ehhez túl sok köze nincs, de szavazzunk róla, ha már ide 
került. Kérem, szavazzunk a 246/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 355/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 246/2013. sz. – ”Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2013. évi értékelése, 2014. évi program  
 239/2013. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 239/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 356/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 239/2013. sz. – ”Történeti városrészek rehabilitációjának 2013. évi értékelése, 
2014. évi program” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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6./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési 
szerződés megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával 

233/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Hidasi Gábor: Természetesen támogatunk mindenféle új beruházást, és azt is értjük, hogy a Határ 
úton milyen állapotok uralkodnak, de jelzem, hogy ez a Ferencvárosi Önkormányzat számára évi 40 
millió forint bevételkiesést fog jelenteni. Igazából még terveket sem láttunk, hogy mi fog itt elkészülni. Jó 
lenne, ha az épülő kereskedelmi egységekből az Önkormányzat valamilyen szinten részesülne, - mivel 
az átadás utáni bevételkiesésünk nagyon magas lesz – a tárgyalások erre is kiterjednének.  
 
Martos Dániel: Az előterjesztés részét képezi a megkötendő szerződéstervezet. A III. Felek jogai és 
kötelezettségei 9-10. pontjának f.) szakaszában megtalálja Hidasi úr a választ. A Ferencvárosi 
Önkormányzat tudta, és beleegyezése nélkül nem fognak toronyházakat építeni a Határ úton. A 19. 
pont is fontos: a pavilonok további sorsáról tájékoztatjuk a majdani vagyonkezelőt, hogy meddig van 
használati joga a tulajdonosoknak, ez 2013. december 31. 
 
Hidasi Gábor: Lesz egy szép park, de az Önkormányzat 40 millió forintos bevétele hiányozni fog. Ha jól 
értem, akkor még a tervek sem készültek el. Tervezési engedélyek nem hiszem, hogy egy éven belül 
meglesznek, utána elkészülnek a tervek, aztán közbeszerzés indul. A pavilonokat miért kell 2013. 
december 31-vel bezárni? 2014. december 31-ig ki lehetne tolni a határidőt, a Közterület-felügyelet 
rendszeres ellenőrzésével ki lehetne alakítani a rendet, ami a lakosság számára is elfogadható lenne. 
Javaslom, hogy a pavilonok maradjanak még egy évig. Főépítész urat kérdezem, a tervezési és 
pályáztatási szakasz mikor valósul meg? 
 
Szűcs Balázs: A legelső, nyári egyeztetéseken a Fővárosnál a több verziós vázlatterveket a Főkert Zrt. 
már elkészítette. Komoly előkészületek történtek meg, rövid időszakot vesz igénybe a végleges tervek 
elfogadása, tehát nem látom akadályát a jövő évi megvalósulásnak. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 233/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 357/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 233/2013. sz. – ”Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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7./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására 
217/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Varga József alpolgármester 

 
Martos Dániel: Reméljük, hogy a Közterület-felügyelet ezek után autópálya tendereken indul, hiszen 
bekerült ez is a tevékenységi körébe. Ha valaki az új M40-es autópálya mentén a Ferencváros logót véli 
felfedezni, akkor ne csodálkozzon. Kérem, szavazzunk a 217/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 358/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 217/2013. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító 
Okiratának módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
8./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám és Lónyay utca 56. szám alatti telken történő 
egységes hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés építési engedélyhez kapcsolódó 
megállapodás megkötése 

240/2/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
Martos Dániel: Az eredeti előterjesztésből egy határozati javaslat maradt meg. Kérem, szavazzunk a 
240/2/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 359/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 240/2/2013. sz. – ”A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám és Lónyay utca 56. 
szám alatti telken történő egységes hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés építési engedélyhez 
kapcsolódó megállapodás megkötése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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9./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökének és felügyelő 
bizottsági tagjának megválasztása 

249/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Martos Dániel: Nagy tolongás nem volt, de valószínűleg ennek semmi köze ahhoz, hogy nem jár 
díjazással a poszt. Kérem, szavazzunk a 249/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 360/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 249/2013. sz. – ”A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi 
elnökének és felügyelő bizottsági tagjának megválasztása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. 
félévi munkaterve 
 215/2013. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 215/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 361/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 215/2013. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
11./ Sürgősségi javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosításra 

250/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Sebők Endre ügyvezető igazgató 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az 250/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 362/2013. (XII.12.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 250/2013. sz. – ”Sürgősségi javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. támogatási 
szerződésének módosításra” című – előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
12./ Házankénti és intézményi szelektív hulladékgyűjtés      

Sz-527/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

  
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-527/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 363/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
szelektív hulladékgyűjtés tárgyában kötendő szerződést a Humusz Recycling Kft-vel 2014. január 1. 
napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Sz-527/2013. sz. előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon az 1. sz. határozatban foglalt szerződés aláírásáról. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet 2014. évi költségvetésbe történő 
beépítéséről. 
Határidő: 2014. évi költségvetés előterjesztése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a Mester u. 57. és Mester u. 59. sz. Társasházakkal az Sz-527/2013. sz. 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodás aláírásáról.  
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
13./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése 

Sz-524/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-524/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 



 12

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 364/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy a Ferenc körút - Üllői út sarkán működő légszennyezettség mérőállomás működéséhez szükséges 
megbízási szerződés megkötéséről az Sz-524/2013. számú előterjesztés melléklete szerint 
gondoskodjon a 2014. évre Túri Ágnes szakértővel. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, 
hogy gondoskodjon a megbízási díjnak megfelelő fedezet 2014. évi költségvetésbe történő 
beépítéséről. 
Határidő: 2014. évi költségvetés előterjesztése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
14./ Szemafor köz, hiányzó csatorna fedőlapok pótlása  

Sz-522/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő 

 
Martos Dániel: A 3203. költségvetési sor nem a bizottság sora? Szerintem azon egy fillér sincs. Nem 
tudom, hogy mióta foglalkozik az önkormányzat csatornázással, ha a Fővárosi Csatornázási Művek által 
lerakott csatornafedőről van szó, akkor hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy balesetveszélyes, és csinálják 
meg. 
 
Madár Éva: Az aknafedő a társasház tulajdona, és ez került életveszélyes állapotba, de a háznak nincs 
pénze arra, hogy megcsináltassa. Ha nem csináltatja meg, akkor viszont a Fővárosi Csatornázási 
Művek megszűntetheti a szolgáltatást az életveszélyre tekintettel. A másik lehetőség, hogy vissza nem 
térítendő kamatmentes támogatást lehet adni veszélyelhárítás céljából a társasháznak, ez 450.000 
forint. 
 
Martos Dániel: Javaslom, hogy az általános tartalék terhére csináltassuk meg. 
 
Hidasi Gábor: Nem az ellen vagyok, hogy csináltassuk meg, de nem szerencsés külön támogatásban 
részesíteni az ilyen házakat. Ez a veszélyhelyzet ugyanolyan, mint ami gázszivárgásnál, 
kéményomlásnál is előfordul. Meg fogom szavazni, de gondolkozzunk el rajta, hogy milyen 
veszélyhelyzetekre adunk azonnal pénzt. Miért nem tud egy társasház 450.000 forintot összeszedni? 
 
Madár Éva: A probléma az, hogy ezek a tisztítóaknák a társasház tulajdonában, de az Önkormányzat 
közterületén vannak.  
 
Martos Dániel: Legfeljebb költségvetést módosítunk, és tesz a sorra pénzt, akinek van kedve. Kérem, 
szavazzunk az Sz-522/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 365/2013. (XII.11.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Szemafor 
közben hiányzó 8 db öntöttvas csatorna akna fedlapok pótlásához szükséges összeget a 
„Városfejlesztési, városgazdálkodási és közbiztonsági egyebek” 3203 számú költségvetési sorból 
biztosítja, és felkéri a Polgármester urat, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.   
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
15./ Sürgősségi indítvány a VVKB 342-343/2013. (XI.20.) sz. határozatainak visszavonására és új 
döntés meghozatalára 

Sz-535/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-535/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 366/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja a 
304/2013. (X. 16.) és a 342/2013. (XI.20.) számú határozatait és javasolja a Képviselő-testület részére, 
hogy biztosítson 975.360 Ft vissza nem térítendő támogatást a Bp. IX. kerület Páva utca 10-12. sz. 
37605 hrsz. alatti épület tulajdonosa, a Zenei Alapítvány részére, a közforgalom számára megnyitott 64 
m2 területen térkő burkolat kiépítése céljára a 3203 számú Városfejlesztés, Üzemeltetés és 
Közbiztonság költségvetési sor terhére.  
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 305/2013. 
(X. 16.) és 343/2013. (XI.20.) számú határozatait visszavonva a Bp. IX. kerület Páva utca 8. sz. 37604 
hrsz. alatti épület tulajdonosa, az Appenninn E-Office Vagyonkezelő Zrt. részére, a közforgalom 
számára megnyitott 39 m2 területen térkő burkolat kiépítése céljára 594.360 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 

 (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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16./ A BEGOM Kft. felülvizsgálati kérelme a VVKB 253/2013. (VIII.23.) sz. határozata ellen 
219/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj 
csökkentése és részletfizetése iránti kérelem 

Sz-511/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
219/2013. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A BEGOM Kft. engedély nélkül helyezett ki televíziót, ezért kiróttuk az ötszörös közterület-
használati díjat, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a felét elengedte 
a tartozásnak, így 112.500 forintot kellett volna egy összegben befizetnie. Ennek a határozatnak a 
felülvizsgálatát kérte, amiről a Képviselő-testület fog dönteni. Az Sz-511/2013. sz. előterjesztés pedig 
arról szól, hogy ismét ötszörös közterület-használati díj megfizetésére büntettük, mivel 3 darab 
napernyőtalpat tartott kint engedély nélkül. Jelenleg ismét a díj csökkentését kéri, ez bizottsági döntést 
igényel. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a 219/2013. sz. előterjesztés „B” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 367/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek a 219/2013. sz. – ”A BEGOM Kft. felülvizsgálati kérelme a VVKB 253/2013. 
(VIII.23.) sz. határozata ellen” című – előterjesztés „B” határozati javaslatát. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Martos Dániel elnök 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-511/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-511/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 368/2013. (XII.12.) 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 közterületre, Budapest IX. ker. 
Ráday u. 5. sz. előtti útpálya területére a 2013. október 1. – 2013. október 14. közötti időszakra 
vendéglátó-terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása után kiszabott 
31.500,-Ft közterület használati díjtartozást nem csökkenti, és nem engedélyezi a részletfizetést. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 



 15

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
17./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-513-521/2013., Sz-533-534/2013. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-513/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-513/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 369/2013. (XII.12.) 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 2014. január 1. 
napjától – 2014. február 28. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-514/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-514/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 370/2013. (XII.12.) 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 közterületre, a Budapest IX. 
kerület Csarnok tér 6. szám előtti gyalogjárda (Pipa utca – Csarnok tér sarok) 1 m2-es területére, 1 
darab állópult kihelyezése céljára 2014. január 1. napjától – 2014. április 30. napjáig (vasárnapok és 
ünnepnapok kivételével) a közterület-használati megállapodás – amennyiben kérelmező a 30 napnál 
nem régebbi cégkivonatot, illetve az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
szerződést benyújtja - megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-515/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-515/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 371/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FEROX Bt. 
(székhelye: 1093 Budapest, Lónyay utca 3. fszt. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület 
Ráday utca 7. szám előtti útpálya területére, a 2013. december 12. – 2013. december 13. közötti 
időszakra, emelő kosaras autóval történő ereszalj javítás céljából a közterület-használati megállapodás 
– amennyiben kérelmező a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított és jóváhagyott 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást benyújtja - megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-516/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Mivel a cégnek tartozása van, ezért nem adható ki a közterület-használati engedély. 
 
Madár Éva: Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a SHIRAZ Kft. befizette a tartozását, jelenleg 
semmilyen tartozás nem áll fent.  
 
Martos Dániel: Akkor módosítva a határozati javaslatot megadjuk az engedélyt. Kérem, szavazzunk az 
Sz-516/2013. sz. előterjesztés módosított határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 372/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SHIRAZ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 
21. szám előtti parkolósáv 4 m2-es területére, 3 darab napernyőtalp tárolása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-517/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-517/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 373/2013. (XII.12.) 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 



 17

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. december 11 . napjától - 2013. december 20. napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan - a közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre.   
Határidő: 2013. december 11. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-518/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-518/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 374/2013. (XII.12.) 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 közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 5. szám előtti útpálya 3 m2-es területére, három darab napernyőtalp kihelyezése céljára 
2014. január 1. napjától – 2014. február 28. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre 
kerüljön, amennyiben a használati megállapodás megkötésekor nincs lejárt tartozása. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 

Sz-519/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-519/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 375/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Chillis Stúdió 
Kft. (székhelye: 1204 Budapest, Nagy Sándor József utca 59.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 5. szám előtti útpálya 10 m2-es területére, 2013. december 12. napjától – 2013. december 
31. napjáig, vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre 
kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai hozzájárulásban 
foglalt alábbi feltételekkel: 

-A teraszt a parkoló- és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó 
elemmel úgy kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva 
legyen. 
-A kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság 
érdekében az előírások szerinti rálátási háromszöget szabadon kell hagyni. 
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-A forgalmi sáv (szabad) szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi 
sáv között 0,5 m biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani. A terasz szélessége 
nem érheti el a parkolósáv szélességét. 
-A terasz korlátra forgalmi irányból, (F-022 jelű) „iránytábla (balra)” tájékoztató jelzőtáblát 
kérünk kihelyezni. 
-A járdára történő kitelepülések esetében az épület homlokzat (beleértve az épülethez tartozó 
kiugrásokat is, pl.: lépcső, kapubehajtó stb.) és a terasz között minimum 2 m szabad gyalogos 
folyosó megtartása szükséges. Ezen felül szíveskedjenek szem előtt tartani a komfortos 
közlekedés érdekében a járdán elhelyezett teraszok egységes elhelyezését. 

Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-520/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-520/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 376/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a GELKA FOOD 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 
16. szám előtti parkolósáv 2 m2-es területére, 2 darab napernyőtalp kihelyezése céljára 2014. január 1. 
napjától – 2014. február 28. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Sz-521/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-521/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 377/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Darukölcsönző 
Kft. (székhelye: 2113 Erdőkertes, Béke utca 55.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37724) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Gát utca 3-5. 
szám előtti útpálya, parkolós és gyalogjárda összesen 124 m2-es területére, a 2013. december 16. – 
2013. december 17. közötti időszakra, toronydaruval történő építési munkálatok céljából a közterület-
használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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                   (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-533/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem a hivatalt, hogy vizsgálja meg a következő ülésre, hogy milyen lehetőségek 
vannak arra, hogy létra kihelyezésért – 150 forintért - ne kelljen beadni kérelmet. Kérem, szavazzunk az 
Sz-533/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 378/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Chillis Stúdió 
Kft. (székhelye: 1204 Budapest, Nagy Sándor József utca 59.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 5. szám előtti gyalogjárda 1 m2-es területére, 2013. december 12. napjától – 2013. 
december 13. napjáig, reklámtábla cseréje miatt egy darab létra kihelyezése céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-534/2013. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: Az Angyal István téren 4X20 négyzetméteres hely volt kiadó, 6 darab pályázó volt, köztük 
Farkas Mihály, aki tavaly is itt volt, de nem ő nyert. Jelentkezett, hogy szeretne itt árusítani. Lemértük a 
területet, és még 10 négyzetméterre lenne lehetőség fenyőfa árusítás céljából. 
 
Martos Dániel: Akkor miért írtuk ki a pályázatot? 
 
Hidasi Gábor: Nem nyert, de bepróbálkozott, mi meg találtunk neki 10 négyzetméter helyet? Hány 
fenyőfaárus lesz az Angyal István téren? 
 
Martos Dániel: „C” határozati javaslat nincs? 
 
Madár Éva: Az 1. határozati javaslatban a kijelölésről dönt a bizottság, ha nem jelöli ki, akkor nem kapja 
meg az engedélyt. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-534/2013. sz. előterjesztés módosított 1. határozati 
javaslatáról, hogy nem jelöljük ki a helyet. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 379/2013. (XII.12.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Angyal 
István tér 10 m2-es közterületét fenyőfa árusításra nem jelöli ki.  
Határidő: 2013. december 12. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
                   (8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
18./ Tájékoztatás műfüves pályákról 

Sz-523/2013. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető 

 
Hidasi Gábor: Köszönöm a tájékoztatót. Értem a leírtakat, csak nem tudom hogyan tovább. Az 5 év 
már minden pálya esetén lassan lejár, akkor lesz egy koncepció a felújításra? Az iskolák esetében is így 
van? Azokkal a pályákkal mi lesz? 
 
Madár Éva: Az iskolák pályáit nem néztük meg. A bizottság hozhat olyan határozatot, hogy felkéri a 
Polgármester urat arra, hogy a jövő év folyamán az iskolákban lévő, illetve a többi műfüves pályával 
kapcsolatban az iroda készíttessen szakvéleményt a költségekkel együtt, és azt hozza vissza a 
bizottság elé. 
 
Martos Dániel: Felhívom a figyelmet a tájékoztató azon mondatára, hogy: „A szakcég javaslata alapján 
a jelenlegi műfüves pályák átépítése javasolt.” Ha visszafelé kezdjük el a gondolatmenetet kibontani, 
akkor számomra ez azt is jelentheti, hogy a pályák nem lettek rendesen megépítve annak idején. Hidasi 
úr bólogat, reméljük nem az ő előterjesztése volt. Meg fogjuk nézni, hogyan került ide ez a cég. 
Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
A napirenddel kapcsolatban a bizottság határozatot nem hozott. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Martos Dániel  
elnök 

 
Hidasi Gábor 
Bizottsági tag 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   


