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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 18-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Martos Dániel – elnök, 
 Görgényi Máté, 
 Veres László, 
 Hidasi Gábor, 
 Kassab Adonis, 
 Varga Adrienn tagok. 
 
Hivatal részéről: Madár Éva irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
     
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2013. december 18-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. Kérem, 
hogy a bizottság vegye fel az 1. napirendi ponthoz a kiosztásra került Sz-539/2013. sz. – ”Sürgősségi 
javaslat - Ranyák György egyéni vállalkozó (1094 Budapest, Tompa u. 15/b.) Budapest, IX. Tompa u. 
15/b. sz. előtti gyalogjárda területére reklámvitrin fenmaradása érdekében benyújtott közterület-
használati megállapodás megkötése iránti kérelme” című előterjesztést. A napirendi javaslathoz van-e 
kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az így módosított napirendről. 
 
Varga Adrienn: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 380/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Közterület-használati kérelmek 

Sz-536-539/2013. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

      (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Varga Adrienn: Örülök, hogy itt lehetek a bizottsági ülésen, köszönöm a bizalmat. Remélem, hogy az 
elkövetkezendő időszakban egy eredményes munka elé fogunk nézni. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Közterület-használati kérelmek 
 Sz-536-539/2013. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Sz-536/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-536/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 381/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a La Stella Kft. 
(székhelye: 1093 Budapest, Bakáts utca 2/C. fszt. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. 
Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 2 m2-es területére 2014. január 1. napjától – 2014. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás – tekintettel a közterület-
használati díjtartozásra – ne kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 382/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILI PEPPER 
Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 7. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. 
Tompa u. 7. sz. előtti parkolósáv 6 m2-es területére 2014. január 1. napjától – 2014. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás – tekintettel a közterület-
használati díjtartozásra – ne kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2013. december 21.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-537/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-537/2013. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 23.30 
óráig tartó nyitvatartással. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 383/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Bumbar 87 Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey u. 14/B. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37467) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Berzenczey utca 14/B. szám előtti gyalogjárda területére vendéglátó-terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva – 
amennyiben a Kft. az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződést benyújtja 
- megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 

-2014. január 1. napjától – 2014. március 31. napjáig: a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 
14/B. szám előtti gyalogjárda 9 m2-es területére 
-2014. április 1. napjától – 2014. június 1. napjáig: a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. 
szám előtti gyalogjárda 14 m2-es területére 
-2014. június 2. napjától – 2014. július 1. napjáig: a Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. 
szám előtti gyalogjárda 18 m2-es területére 
-2014. július 2. napjától – 2014. szeptember 30. napjáig: a Budapest IX. kerület Berzenczey 
utca 14/B. szám előtti gyalogjárda 22 m2-es területére 
-2014. október 1. napjától – 2014. december 31. napjáig: a Budapest IX. kerület Berzenczey 
utca 14/B. szám előtti gyalogjárda 9 m2-es területére. 

Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-538/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-538/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 384/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday Café Bt. 
(székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. I. em. 5.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti parkolósáv 2 m2-es területére – amennyiben a Kft. a 30 napnál nem régebbi 
hitelesített cégkivonatot, aláírási címpéldányt; az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos szerződést; az igazolást és értesítést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről 
benyújtja- 2014. január 1. napjától – 2014. február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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VVKB 385/2013. (XII.18.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ESTIRES Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13. fszt. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. 
Ráday u. 11-13. sz. előtti gyalogjárda 2 m2-es területére 2014. január 1. napjától – 2014. február 28. 
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 

 
VVKB 386/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Zöld Balzsam 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 15. sz. 
előtti forgalom elől elzárt rész 2 m2-es területére 2014. január 1. napjától – 2014. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 

 
VVKB 387/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Best Coffee” 
Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Bakfű utca 1. I. em. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. 
Ráday u. 15. sz. előtti parkolósáv 3 m2-es területére – amennyiben a Kft. a mérethelyes vázlatrajzot és 
az igazolást és értesítést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről benyújtja - 2014. január 
1. napjától – 2014. február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
VVKB 388/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. 
(székhelye: 1093 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 16. sz. 
előtti gyalogjárda 3 m2-es és parkolósáv 3 m2-es területére – amennyiben a Kft. az igazolást és 
értesítést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről benyújtja - 2014. január 1. napjától – 
2014. február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 389/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a GLOBAL T & T 
Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Fő utca 55.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 22. sz. 
előtti gyalogjárda 2 m2-es területére – amennyiben a Kft. az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos szerződést, igazolást és értesítést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba 
vételéről és az átláthatósági nyilatkozatot benyújtja - 2014. január 1. napjától – 2014. február 28. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 

 
VVKB 390/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a COLORFIRE 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 29.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday u. 29. sz. 
előtti parkolósáv 25 m2-es területére – amennyiben a Kft. a 30 napnál nem régebbi hitelesített 
cégkivonatot, aláírási címpéldányt; az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
szerződést; az igazolást és értesítést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről benyújtja - 
2014. január 1. napjától – 2014. február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 

 
VVKB 391/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Box Sarok Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Páva utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Tompa u. 21. sz. 
előtti parkolósáv 35 m2-es területére – amennyiben a Kft. a mérethelyes vázlatrajzot, az FKF Zrt.-vel 
kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződést; az igazolást és értesítést a kereskedelmi 
tevékenység nyilvántartásba vételéről és az átláthatósági nyilatkozatot  benyújtja - 2014. január 1. 
napjától – 2014. február 28. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati 
megállapodás 23 óra 30 percig  tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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VVKB 392/2013. (XII.18.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pohárszék Kft. 
(székhelye: 2049 Diósd, Henger utca 7/b.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Tompa u. 26/b. 
sz. előtti gyalgjárda 1 m2-es területére – amennyiben a mérethelyes vázlatrajzot; a 30 napnál nem 
régebbi hiteles aláírási címpéldányt; az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
szerződést; az igazolást és értesítést a kereskedelmi tevékenység nyilvántartása vételéről benyútja - 
2014. január 1. napjától – 2014. február 28. napjáig (hétfőtől-szombatig) vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület-használati megállapodás 22.00 óráig  tartó maximális kiszolgálási időben 
meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 

 
Sz-539/2013. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-539/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 393/2013. (XII.18.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Ranyák György 
egyéni vállalkozóval (1094 Budapest, Tompa u. 15/b.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Tompa u. 15/b. 
sz. alatti épületben lévő üzlethelyiség előtti gyalogjárda 1 m2-es területére reklámvitrin fennmaradása 
céljára 2014. január 1. napjától – 2014. december 31. napjáig - amennyiben kérelmező a Főépítész 
jóváhagyó írásos véleményét benyújtja -  a közterület-használati megállapodás megkötésre  kerüljön,  
Határidő: 2013. december 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 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   
 


