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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. december 13-án 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, 
 Béri Anita, 
 Loksa Gábor, 
 Barta Szilvia, 
 Hidasi Gábor tagok, 
 Kassab Adonis. 
 
Hivatal részéről:  dr. Szabó József irodavezető, 
 Szűcs Balázs főépítész, 
 Várkonyi Imréné csoportvezető, 
 Vince Attiláné Jegyzői és Polgármesteri Kabinet munkatársa, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. 
december 13-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az első két napirenddel 
kapcsolatban úgy tudom, hogy – az ellenzék számára is megnyugtatóan – módosulni fog a határozati javaslat. Ez 
csak a 12 órakor kezdődő Gazdasági Bizottság ülésére fog elkészülni, és egyébként parkolással kapcsolatos 
kérdéseket nem szoktunk tárgyalni, csak ha annak városfejlesztési szabályozási vonatkozása van. Javaslom, 
hogy a 322/2012. sz. – ”Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre” 
című - előterjesztést és a 324/2012. sz. – ”Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 
megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattal” című – előterjesztést a bizottság vegye le 
napirendjéről. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a módosításról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 450/2012. (XII.13.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 322/2012. sz. – ”Javaslat 
a 367/2012. (X.04.) számú határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre” és a 324/2012. sz. – ”Javaslat a 
parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattal” 
című – előterjesztéseket leveszi napirendjéről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Martos Dániel elnök 
 

    (7 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a módosított napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 451/2012. (XII.13.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 
1./ Intézményi Zöldprogram Pályázat elbírálása 

Sz-637/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
2./ József Attila-lakótelep piacépítésével összefüggő közvélemény-kutatás és új Szabályozási Terv készítése 

Sz-638/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnöke 
 
3./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése 

Sz-635/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
4./ A légszennyezést mérő állomás aktuális karbantartásának alkatrész cseréi 

Sz-634/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
5./ További használtolaj-gyűjtő konténerek kihelyezése Ferencváros területén 

Sz-633/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
6./ 37.680/4. hrsz. alatti közterület (Gát sétány Thaly Kálmán utca – Viola utca közötti szakasza) éjszakai 
lezárása 

Sz-632/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
7./ Közterület-használat iránti kérelmek 

Sz-639-640/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester   

    (7 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 7bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Intézményi Zöldprogram Pályázat elbírálása 

Sz-637/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Veres László: Néztem az igényelt és a kifizetésre javasolt összegeket, elég nagy eltérés van köztük. Biztos ez a 
jó megoldás, hogy mindenki kap egy kicsit, amiből a kitűzött céljait nem biztos, hogy meg tudja valósítani? Az 
intézmények tudnak mit kezdeni ezekkel az összegekkel? 
 
Martos Dániel: Szerintem a szerényebb összegeknek is örülni kell, mert a múlt hét végéig úgy nézett ki, hogy 
még ennyi sem lesz. A környezetvédelmi költségvetés jó részét úgy terveztük, hogy lesz környezetvédelmi 
bírság, ami végül nem valósult meg. A költségvetés egyéb bevételeiből kell pénzt átcsoportosítani. 
 
Vince Attiláné: A felosztásnál volt, aki nagy összeget kért és minimális önrészt rakott hozzá. Korábban jóval 
több pénzt lehetett felosztani, 4,5 millió forintot, most ez az összeg csak 2,9 millió forint. A szakmai elbírálásnál 
az is szempont volt, hogy ha az intézmény  több mindenre kér pénzt, akkor legalább az udvar zöldesítésére 
legyen elég összeg. Sokkal rosszabb lenne, ha egyáltalán nem kapnának támogatást. Van olyan óvoda is, ahol 
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nagyobb összeget kértek, azért, mert két intézménye van. Mindenki örül a kisebb pénznek is, mert ilyenkor már 
tervezik, hogy mit csináljanak. Ugyanez a Zöld Udvar pályázatnál is fennáll, hogy vagy mindenki kap egy keveset, 
vagy kizárunk házakat és azok jövőre újra megpróbálnak pályázni. Szerintem nem szerencsés teljesen kihagyni 
valakit. Ha van más javaslat a felosztásra, akkor ott van a táblázat és dönthet másképpen is a bizottság. 
 
Veres László: Így érthető és elfogadható a koncepció. A megítélt támogatást kötjük ahhoz, hogy az összeget 
valóban az intézmény zöldesítésére használják fel? Ha rájuk bízzuk, akkor a kitűzött cél nem biztos, hogy 
megvalósul. 
 
Loksa Gábor a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Görgényi Máté: Érdemes lenne kommunikálni az iskolákkal, hogy a zöldesítésre használják fel a kapott 
összegeket. 
 
Martos Dániel: A javasolt összegeket tenném fel szavazásra. A határozati javaslatot kiegészíteném azzal, hogy 
felkérjük a hivatalt, hogy a döntésről kiküldött értesítő levélben hívja fel az intézmények figyelmét arra, hogy a 
kapott támogatást a zöld projektekre fordítsák. Kérem, szavazzunk az így kiegészített határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 452/2012. (XII.13.) sz. 

Határozat 
 A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
1) az „Óvodák és iskolák a környezetvédelemért” című pályázat keretében a 3203. számú költségvetési sor 

terhére az alábbi intézmények pályázati céljainak támogatására az alábbi táblázatban meghatározott 
összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek 2013. június 30-ig használhatók fel. 

2) felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a nyertes pályázókkal a támogatási szerződések 
aláírásáról és a döntésről kiküldött értesítő levélben hívja fel az intézmények figyelmét arra, hogy a 
kapott támogatást elsősorban a zöld projektekre fordítsák. 

 
Bölcsődék, óvodák 

 
 

AZ INTÉZMÉNY 
NEVE, CÍME 

 
 

 
TERVEZETT 
KÖLTSÉG 

IGÉNYELT 
ÖSSZEG 

TÉMAKÖR 
 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

Csicsergő Óvoda 
Thaly Kálmán u. 38. 

 
750.000,- 700.000,- 

Csoportszobák és udvar zöldebbé tétele, 
kirándulás, szakkör szervezése  190.000,- 

Csudafa Óvoda: 
Óbester u. 9. 
Kén u. 1. 

 
1.158.360,- 

 
800.000,- 

 
Automata öntözőrendszer kiépítése, 
Akvárium létesítése 

320.000,- 

Epres Óvoda 
Epreserdő u. 10. 

 
340.000,- 

 
300.000,- 

Dísznövények, föld vásárlása, homokozó 
korszerűsítése, kirándulás 

 
150.000,- 

Kicsi Bocs Óvoda 
Erkel u. 10. 

 
250.000,- 225.000,- 

Kirándulások, növények, könyvek, 
eszközök beszerzése, élősarok kialakítása 

 
150.000,- 

 
Méhecske Óvoda 
Ifjúmunkás u. 30. 

 
287.800,- 250.000,- Fák, cserjék, virágföld, marhatrágya, kerti 

pad, faláda, itató, szakkönyvek, 
társasjátékok beszerzése 

 
160.000,- 

Napfény Óvoda 
Napfény u. 4. 

 
342.328,- 311.300,- 

Madarászovi, madárbarát kert kialakítása, 
cserjék, odúk, könyvek beszerzése, 
kirándulás, belépők 

170.000,- 
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Ugrifüles Óvoda 
Hurok u. 9. 

 
300.000,- 300.000,- 

Sziklakert kialakítása, növények, 
gyöngykavics, kiadványok, játékok 
beszerzése, múzeumi belépők  

150.000,- 

Fverencvárosi 
Egyesített Bölcsőde 
Fehérholló u. 2-4. 

 
219.000,- 

 
164.000,- 

Kertrendezés: növények, föld, fűmag, geo-
textília beszerzése 120.000,- 

 
Iskolák 

 
 

AZ INTÉZMÉNY 
NEVE, CÍME 

 
 

 
TERVEZETT 
KÖLTSÉG 

IGÉNYELT 
ÖSSZEG 

 
TÉMAKÖR TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Bakáts Téri Ének-Zenei 
Ált. Isk. 
Bakáts tér 12. 

 
650.000,- 450.000,- 

Szakkörök, tábor, iskolai élőkert 
fenntartása 

 
250.000,- 

Fővárosi Komplex 
Óvoda, Ált. Isk.  
Gát u. 6. 

 

270.000,- 270.000,- 
Vetélkedők lebonyolítása, kirándulások, 
belépők 

 
200.000,- 

Kosztolányi Ált. Isk. 
Ifjúmunkás 1. 309.577,- 309.577,- 

Öko-lurkó projekt megvalósításához: 
vízanalitikai koffer, megújuló 
energiaforrások készlet, térképek, 
növények, eszközök beszerzése 

 
130.000,- 

Kőrösi Cs. Ált. Isk. 
Ifjúmunkás u. 13. 

 
353.000,- 353.000,- 

Cserjék, marhatrágya, tőzeg beszerzése, 
öntözőrendszer bővítése 

 
140.000,- 

Leövey Klára Gimn. 
Vendel u. 1. 

 
427.000,- 338.500,- 

Terepgyakorlat, kiállítási belépők, 
növények, eszköz- kiadvány- és 
anyagvásárlás  

 
130.000,- 

Molnár F. Ált. Isk. 
Mester u. 19. 

 
353.395,- 318.055,- 

Kirándulások, növény- és eszközvásárlás, 
környezetvédelmi játszóház szervezése 

 
120.000,- 

Szent-Györgyi Ált. Isk. 
és Gimn. 
Lónyay u. 4/c-8. 

 

750.000,- 750.000,- 
Növény- és eszközvásárlás  

200.000,- 

Telepy Károly Isk. 
Telepy u. 17. 

 
482.560,- 317.560,- 

Táborozás, növények, eszközök, tárgyi 
jutalmak beszerzése 

 
140.000,- 

Weöres S. Ált. Isk. és 
Gimnázium 
Lobogó u. 1. 

 
565.000,- 565.000,- 

Fák, cserjék, növények, padok, kerti 
eszközök beszerzése, szakkör és előadás 

 
180.000,- 

 
ÖSSZESEN 

 

7.808.020,- 6.721.992,- 
  

2.900.000.- 

 
Határidő: 1.pont: 2012. december 13. 
                2.pont: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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2./ József Attila-lakótelep piacépítésével összefüggő közvélemény-kutatás és új Szabályozási Terv 
készítése 

Sz-638/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnöke 
 
Martos Dániel: Ez a régi előterjesztés módosítása vagy újat készítettek? 
 
Szűcs Balázs: A jogszabályváltozás annyi volt, hogy csak új Szabályozási Tervet lehet készíteni, módosítani 
nem lehet. 
 
Veres László: Örülünk, hogy végre helyesen van írva a József Attila-lakótelep a meghívóban, de az 
előterjesztésben rosszul. Újra nyomatékosan megkérem a tisztelt hivatalt és az előterjesztőt, hogy a magyar 
nyelvhelyesség szabályainak megfelelően írják a jövőben. 
 
Martos Dániel: Az előzetesen bekért árajánlatok alapján kb. 6,6 millió forint + Áfa az új Szabályozási Terv 
készítése. A közvélemény-kutatás költsége maximálisan 500 000 forint + Áfa. Az előterjesztésben 550 000 forint 
szerepel. 
 
Görgényi Máté: A plusz 50 000 forint a lakosság előzetes tájékoztatásra szánt költség. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 453/2012. (XII.13.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

1. úgy dönt, hogy a József Attila-lakótelepen kialakítandó piacra vonatkozóan a lakosság előzetes 
tájékoztatásának, valamint az Sz-638/2012. számú előterjesztésbe foglalt kérdéseknek megfelelő 
tartalommal elvégzendő közvélemény-kutatás költségeit maximum 550.000.- Ft + ÁFA összegben a 
3203-as költségvetési sorról biztosítja. 

2. felkéri Polgármester urat, hogy ajánlatok bekéréséről és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel közvélemény-
kutatás elvégeztetéséről gondoskodjon. 

3. támogatja a BVKSZ és a KSZT piac kialakításához szükséges módosítását, valamint felkéri 
Polgármester urat, hogy az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez képest biztosítsa a módosításhoz 
szükséges fedezetet a 2013. évi költségvetés tervezése során. 

Határidő: 1. pont 2012. december 31. 
   2. pont 2013. január 31. 
   3. pont a 2013. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 (6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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3./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése 
Sz-635/2012. sz. előterjesztés  

 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 454/2012. (XII.13.) 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 a Sz-635/2012. számú előterjesztés melléklete szerint gondoskodjon a 2013. évre Túri 
Ágnes szakértővel. 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy 
gondoskodjon a megbízási díjnak megfelelő fedezet 2013. évi költségvetésbe történő beépítéséről. 
Határidő: 1. pont tekintetében: 2012. december 31. 

   2. pont esetében: 2013. évi költségvetés előterjesztése 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ A légszennyezést mérő állomás aktuális karbantartásának alkatrész cseréi 

Sz-634/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 455/2012. (XII.13.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2012. évi 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére, a Ferenc körút - Üllői út sarkán lévő levegő-szennyezettség 
mérőállomás működtetéséhez szükséges alkatrészek beszerzésére 202.844,- Ft-ot biztosít.  
Határidő: 2012. december 31.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ További használtolaj-gyűjtő konténerek kihelyezése Ferencváros területén 

Sz-633/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 
Martos Dániel: Van lehetőség, hogy további helyszínekre is kihelyezzünk sütőzsiradékgyűjtő konténert. 
 
Görgényi Máté: Mi lesz később a konténerbe helyezett használt olaj sorsa? 
 
Martos Dániel: Az erről szóló tájékoztatót a cég honlapján el lehet olvasni.  
 
Vince Attiláné: Az ATEV Zrt. elszállítja és felhasználja. Nekünk nem kerül semmibe, a veszélyes 
hulladékgyűjtésre költött keretünket csökkenthetjük ezzel. Sokan tudják, hogy a használt sütőzsiradék veszélyes 
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hulladék és nagy számban adják le a gyűjtéskor. Ha megszokják, hogy évközben bármikor levihetik a 
konténerbe, akkor ennyivel kevesebbet kell költeni a veszélyes hulladékgyűjtés keretből. 
 
Görgényi Máté: Kinek a hatásköre, hogy megkösse a szerződést a céggel?  
 
Martos Dániel: Polgármester úr hatáskörébe tartozik. 
 
Veres László: Jelenleg egy ilyen konténer van kihelyezve a kerületben, milyenek a visszajelzések? Van esetleg 
szaga? Az olajat be kell tölteni vagy a gyűjtő flakonnal együtt kell bedobni? Ha megnyugtató válaszokat kapok, 
akkor tennék helyszínre javaslatot. 
 
Vince Attiláné: A gyűjtőkonténeren jól látható helyen van egy matrica, hogy a serpenyőből palackba öntve és 
lezárva kell behelyezni az olajat a konténerbe. A cég hetente elviszi, üríti, cseréli a konténert, ha valaki mellé önti 
az olajat, akkor is. Nemrég került kihelyezésre, úgyhogy visszajelzésünk még nincsen. Ebben az évben hatszor 
volt veszélyes hulladékgyűjtés egy pályázati támogatásnak köszönhetően. Nem tudjuk jövőre hogy lesz, lehet 
hogy vissza kell állni az évi háromra és egy kis lakótelepi lakásban nem lehet elvárni a lakóktól, hogy hónapokig 
kerülgessék a használt olajat. Fixen vannak telepítve a konténerek beton alapra. 
 
Veres László: Mivel Középső-Ferencváros területén nincsen ilyen gyűjtőkonténer, javaslom a Liliom-Vaskapu u. 
sarkához közeli szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé kihelyezni egy tartályt. 
 
Görgényi Máté: Javaslom a József Attila-lakótelep elülső részére is használtolaj-gyűjtő konténerek kihelyezését.  
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a javasolt helyszínekkel kiegészített határozati javaslatokról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 456/2012. (XII.13.) sz. 

Határozat 
1,) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-633/2012. számú 
előterjesztés műszaki paraméterei alapján a IX. Mihálkovics utca - Profi melletti parkolónál, a Tűzoltó u. 92. előtt 
és a Füleki utcában a rendelőintézettel szemben kihelyez egy-egy használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas 
konténert és felkéri a Polgármester urat, hogy a kihelyezésre és rendszeres ürítésre vonatkozóan az ATEV Zrt-
vel a szerződésmódosítás megkötéséről gondoskodjon. 
2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-633/2012. számú 
előterjesztés műszaki paraméterei alapján kihelyez egy-egy használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas konténert 
az alábbi címekre: 
1. Liliom utca 3/a.  
2. Pöttyös utca-Üllői út 
3. Napfény u. 26. (MOL üzemanyagtöltő állomás) 
Továbbá felkéri a Polgármester urat, hogy a kihelyezésre és rendszeres ürítésre vonatkozóan az ATEV Zrt-vel a 
szerződésmódosítás megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
       

    (8 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
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6./ 37.680/4. hrsz. alatti közterület (Gát sétány Thaly Kálmán utca – Viola utca közötti szakasza) éjszakai 
lezárása 

Sz-632/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
Martos Dániel: A Gát sétány Thaly Kálmán utca-Viola utca közötti szakasz éjszakai lezárása ki lesz írva a 
társasházak táblájára, és ha ezt leverik, akkor a házaknak kell pótolni saját költségen. Kérem, szavazzunk az 
előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 457/2012. (XII.13.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
1. hozzájárul a IX., Viola u. 13-15. Társasház, valamint a IX., Thaly Kálmán utca 16-18. Társasházak kérelmére a 

IX., 37.680/4. hrsz. alatti „Gát-sétány” közterület éjszakára történő ideiglenes lezárásához. 
2. felkéri Polgármester urat, hogy az Sz-632/2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

megállapodást az érintett Társasházak közös képviselőivel megkösse. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ Közterület-használat iránti kérelmek 

Sz-639-640/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester   
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Sz-639/2012. sz. előterjesztés 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 458/2012. (XII.13.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Zeron Zrt. (székhelye: 
3530 Miskolc Meggyesalja u. 5. I. em. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Ferenc tér 8-9. szám előtti 
útpálya 110 m2-es területére 2012. december 16-tól 2013. május 31-ig – építési-kivitelezési munkálatok 
elvégzése céljából – a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2012. december 16. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Sz-640/2012. sz. előterjesztés 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 459/2012. (XII.13.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ÉPKAR Zrt. (székhelye: 
1149 Budapest Egressy út. 28-30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (37449 és 37402) hrsz-ú közterületekre, a Budapest IX. ker. Balázs B. u. 14. szám előtti 
gyalogjárda és a Bp. IX. ker. Thaly Kálmán u. 21. szám előtti gyalogjárda és félútpálya 402 m2-es területének 
lezárására 2012. december 14-től - 2013. február 28-ig – építési-kivitelezési munkálatok elvégzése céljából - a 
közterület-használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2012. december 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

    (8 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

 
 

k.m.f. 
Martos Dániel  

Elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 


