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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. március 19-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, 
 Hidasi Gábor, 
 Kassab Adonis, 
 Varga Adrienn, 
 Barta Szilvia tagok. 
 
Hivatal részéről:  Szűcs Balázs főépítész, 
 Madár Éva mb. irodavezető, 
 Temesiné Apollónia Aranka irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, 
 Vince Attiláné környezetvédelmi csoport munkatársa, 
 Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:   Zombory Miklós képviselő. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. 
március 19-i ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a bizottság vegye 
fel a kiosztásra került Sz-132/2014. sz. – ” Sürgősségi javaslat - Kónya Mária Judit - jogosulatlan közterület-
használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése iránti kérelme” című – előterjesztést 
a 8. napirendi ponthoz, az Sz-130/2014. sz. – ”Sürgősségi javaslat – CS-K Kft. közterület-használati hozzájárulás 
iránti kérelme” című, és az Sz-131/2014. sz. – ”Sürgősségi javaslat - DAY Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 
16. szám előtti parkolósáv és útpálya, illetve gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme” 
című – előterjesztéseket a 9. napirendi ponthoz. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?  
 
Zombory Miklós: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 76/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ 2014. évi pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére 

Sz-103/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté képviselő         
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2./ Föld Napi rendezvény 
Sz-104/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
         

3./ Veszélyeshulladék-gyűjtés   
Sz-129/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 
 

4./ Ráday utca 32. sz. társasház kérelme 
Sz-126/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
5./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése, valamint a Ferenc tér 2. sz. előtt és a Thaly K. 
u. 48-50. számok előtt sebességkorlátozó borda, illetve küszöb létesítése 

Sz-125/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
6./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala által 
határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási-idejének meghatározása 

Sz-105/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

7./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – „Tavaszköszöntő Fesztivál megrendezése” – közterület-
használati hozzájárulás iránti kérelme  

Sz-128/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése iránti 
kérelem 

Sz-106/2014., Sz-132/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
9./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-107-124/2014., Sz-127/2014., Sz-130-131/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

         (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
Zombory Miklós: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt 15 és fél évben egyéni képviselőként időnként 
megkerestem a bizottságot, és remélem az elkövetkezendő 12 évben is így lesz – ez a tervem. Elég sokat 
találkoztam mostanában a tisztelt választóimmal, és néhány sérelmet szeretnék elmondani.  
Ha kocsival rákanyarodunk a Közraktár utcából a Bakáts utcára, a Bakáts-Lónyay kereszteződés előtt van egy 
egyenrangú kereszteződés, amit egy veszélyt jelző tábla jelez. Ez a tábla a szabályoknak megfelelő helyen van, 
azonban egy hatalmas fa takarásában. Hivatali kocsival végigmentünk ezen a szakaszon, és a gépkocsivezető is 
azt mondta, hogy ha nem itt dolgozna, akkor nem venné észre a táblát. Két megoldás van: az egyik, hogy le 
kellene vágni a fának azon részeit, amik eltakarják a táblát, a másik pedig, hogy egy kiegészítő útburkolati jelet 
kellene felfesteni. 
A csepeli HÉV első megállójának neve: Közvágóhíd. A választóim azt javasolják, hogy Ferencváros jobb, 
intelligensebb lenne attól, ha a megállót a Nemzeti Színházról, vagy a Művészetek Palotájáról neveznék el.  
Elmondtam már a Rendőrkapitány úrnak, és a körzeti megbízottnak is, hogy a parkban rendszeresen drogot 
árusítanak, ami a fiatalokat veszélyezteti. 32 évet töltöttem el tanárként, és szerintem nem lenne jó, ha a 
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ferencvárosi fiatalok a drog által fertőzöttek lennének. Kérem a bizottságot, hogy valamilyen formában, 
hivatalosan forduljon a rendőrséghez. 
 
Martos Dániel: A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Irodától fog kapni választ a Képviselő úr, de 
szerintem ezek az ügyek mind a Fővároshoz tartoznak, mivel ahol jármű jár, az Fővárosi kezelésben van, így a 
Lónyay utca is. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ 2014. évi pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére 

Sz-103/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Görgényi Máté képviselő         

 
Görgényi Máté: Köszönöm a Bizottságnak a lehetőséget, hogy ez a napirend szerepel a bizottsági ülésen. A 
pályázat minden évben kiírásra kerül a József Attila-lakótelepen, ez már hagyománynak tekinthető, de most egy 
kicsit eltér a lebonyolítás metódusa a tavalyitól. Tavalyi évben a pályázat lebonyolítását követően elvégeztünk 
egy ellenőrző munkálatot, aminek az eredményét a részönkormányzati ülés jegyzőkönyve tartalmazza. A lényeg, 
hogy a pozitív megkülönböztetést szem előtt tartva szeretnénk, hogy akik tavaly virágokat nyertek, és szépen 
kiültették, gondozták a házuk környezetében, azokat előnyben részesítsük az idei pályázatnál a virágok 
számának elbírálásánál. Későbbiekben szeretnénk ezt tovább fejleszteni, lehetőségeket biztosítani azoknak a 
közösségeknek, akik a mi pályázatunkon túlmenően is tesznek a környezetük zöldebbé, virágosabbá, 
színesebbé tételéért. Kérem a bizottságot, hogy támogassák ezt a pályázati lehetőséget, hogy minél előbb 
kiírhassuk a lakók számára. 
 
Varga Adrienn a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-103/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 77/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2014. évi „Föld Napja” 
alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös pályázatot ír ki a Sz-103/2014. sz. előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerint a József Attila Városrészi Önkormányzat területén lévő lakóépületek (társasházak) részére 
egynyári virágpalánták ültetésére és gondoskodik a pénzügyi fedezet biztosításáról a 3205 sz. költségvetési sor 
terhére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

      (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Föld Napi rendezvény 

Sz-104/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-104/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 78/2014. (III.19.) sz. 
Határozat 

1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2014. április 26-án 
megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény költségeire 1.500.000,- Ft-ot biztosít a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére.  
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2014. április 26-án 
megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény plakátjának gyártására és kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft 
összeget biztosít a FESZOFE Kft. részére, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a 
Polgármester urat, hogy a plakátok gyártására és kihelyezésére a fenti összegben a FESZOFE Nonprofit Kft-vel 
a vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
3./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, a NOE Ludotéka Ferencvárosi 
csoport vezetője, Pálinkás László részére a kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért bruttó 
70.000,- Ft-os megbízási díj kifizetését biztosítja a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a 
Polgármester urat, hogy a megbízási szerződést kösse meg bruttó 70.000,- Ft értékben a 3205. 
környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
4./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pálinkás Lászlóval a 
kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 
17.010,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2014. április 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ Veszélyeshulladék-gyűjtés   

Sz-129/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-129/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 79/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 2014. április 26., július 7., szeptember 
20., november 29. és 2015. január 31., szombati napokon megrendezésre kerülő veszélyeshulladék-gyűjtési 
akcióval egyetért, és felkéri a Polgármester urat, hogy az Sz-129/2014. számú előterjesztésben meghatározott 
egységárakkal a vállalkozási szerződést kösse meg az A.S.A. Magyarország Kft-vel, a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére.  
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért Pálinkás László általi 
szórólapterjesztéssel, és felkéri a Polgármester urat, hogy a szórólapterjesztés tárgyában a megbízási 
szerződést kösse meg bruttó 350.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
3./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pálinkás Lászlóval a 
szórólapterjesztésekért járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 85.050,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére biztosítja. 
Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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4./ Ráday utca 32. sz. társasház kérelme 
Sz-126/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-126/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 80/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Ráday u. 32. sz. alatti társasház által, a „Zöld Udvar 2013” pályázatban megjelölt kertépítési célok 
megvalósítása céljából megfizetett 145.160,- Ft önrészt, a társasház pályázattól történő elállására tekintettel a 
társasház részére visszafizeti, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester urat, 
hogy az önrész visszautalása iránt, valamint a Ráday u. 32. sz. alatti társasház által 2013. december 18. napján 
kelt Együttműködési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában intézkedjen. 
Határidő: az Együttműködési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó 
megállapodás társasház által aláírt példányának Önkormányzathoz érkezését követő 30 nap. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri a Polgármester urat, hogy a Fagica-Kert Kertgondozó és Parképítő Kft-vel a 2013. december 21. 
napján kötött Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában a szerződés 
aláírásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Polgármester urat, hogy az Örökzöld Kft-vel 2013. december 21. napján megkötött Lónyay u. 16. sz. 
alatti társasház kertépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
tárgyában tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ felkéri a Polgármester urat, hogy az Örökzöld Kft-vel 2013. december 21. napján megkötött Üllői út 57. sz. 
alatti társasház kertépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
tárgyában tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése, valamint a Ferenc tér 2. sz. előtt és a 
Thaly K. u. 48-50. számok előtt sebességkorlátozó borda, illetve küszöb létesítése 

Sz-125/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Az 1. határozati javaslatot kiegészíteném azzal, hogy a Főépítész úr véleményét kérjük ki azzal 
kapcsolatban, hogy milyen kerítés, milyen módon kerüljön kiépítésre, és ezután pontos árral kerüljön vissza a 
bizottság elé az előterjesztés. A másik két pont esetében pontos méretet, és árajánlatot adott a FESZOFE Kft. 
Hasonló a probléma, mint amit Zombory képviselő úr is felvetett, a lakossági jelzések alapján a Vendel-Tűzoltó 
sarkon a diákok nagy számban vonulnak a metró megálló felé, ahol van egy veszélyes kereszteződés.  
 
Hidasi Gábor: Az egész játszótér el lesz kerítve vagy csak az utcarész? Bejárati kapu is lesz azon az oldalon? 
 
Martos Dániel: Csak az út felőli két oldal lenne bekerítve. Most vékony láncok vannak kifeszítve a parkolásgátló 
oszlopok közé, prizmák, küszöb is van kirakva. Régen is komoly viták voltak a bizottsági üléseken az 
utcafelújításoknál, hogy a forgalomlassító öblök mennyire hatékonyak, kiderült, hogy semennyire. Érdemes lenne 
átnézni az összes felújított utcát, hogy mik a tapasztalatok. A Tűzoltó utcánál bevált, hogy a felújított 
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utcaszakaszok 20-30 centiméterrel magasabban vannak, tehát nehéz átkelni. Kérem, szavazzunk az Sz-
125/2014. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról, azzal a kiegészítéssel, hogy a Főépítész véleményével, és 
a konkrét költségvetéssel kiegészítve a bizottság következő rendes ülésén újratárgyalja. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 81/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér 
körüli kerítés létesítését támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a Főépítész véleményével, és a konkrét 
költségvetéssel kiegészítve a bizottság következő rendes ülésén újratárgyalja. 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-125/2014. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 82/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ferenc tér 2. szám 
előtt 1 db műanyag sebességcsökkentő borda létesítését támogatja, és egyben felkéri a Polgármester urat, hogy 
a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket a 3203 számú költségvetési sor terhére tegye meg. 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-125/2014. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 83/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Thaly K. u. 48-50. 
számok előtt, 1 db térkő vagy aszfalt anyagú sebességkorlátozó küszöb létesítését támogatja, és egyben felkéri a 
Polgármester urat, hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket a 3203 számú költségvetési sor terhére 
tegye meg. 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

 
 
6./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala 
által határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási-idejének meghatározása 

Sz-105/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-105/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 84/2014. (III.19.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben Berke Ákos 
egyéni vállalkozó (székhelye: 1195 Budapest, Kisviola utca 12.) részére a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Vágóhíd utca 1-5. szám előtti zöldterület 16 m2-es területére, a 
vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét 21.00 óráig hagyja jóvá. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
VVKB 85/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a 
MALTIFOOD Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Orsovai u. 5. A. ép.) részére a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerül a Budapest IX. kerület Thaly Kálmán utca 50. szám előtti parkoló 17 m2-es területére, a 
vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét 23.30 óráig hagyja jóvá. 
Határidő: 2014. március 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – „Tavaszköszöntő Fesztivál megrendezése” – 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme  

Sz-128/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-128/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 86/2014. (III.19.) 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 Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Bakáts tér 
összesen 4000 m2 –es területére a Bakáts tér teljes lezárásával a „Tavaszköszöntő Fesztivál” megtartása céljára 
2014. március 27. – 2014. március 31. közötti időszakban – amennyiben a hiányzó dokumentumokat: a Hatósági 
Iroda által kiadott határozatot a zajkibocsájtási határérték megállapításáról, a BKK által pecséttel, dátummal ás 
aláírással ellátott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, és a Rendőrhatóság véleményét is benyújtja - a 
közterület használati megállapodás megkötésre kerül.  
Határidő: 2014. március 26. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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8./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése 
iránti kérelem 

Sz-106/2014., Sz-132/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-106/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-106/2014. sz. előterjesztés „A”határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 87/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Tere-Dodys Kft. 
(székhelye: 2094 Nagykovácsi, Gyümölcs utca 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37018) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Lónyay utca 34. szám előtti 
parkolósáv 32 m2-es területére a 2013. október 16. – 2013. október 18. közötti időszakra vendéglátó-terasz 
engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 65.760,-Ft közterület használati díjtartozást 50 %-os mértékben 
csökkenti, 32.800,-Ft-ra, melyet egy összegben köteles megfizetni.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-132/2014. sz. előterjesztés 
 
A határozat és a hozzászólások nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sértene. 
 
 
9./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-107-124/2014., Sz-127/2014., Sz-130-131/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-107/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-107/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 89/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BARISTA KINGDOM Kft. 
(székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 10. fszt. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37073) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Czuczor utca 1-3. szám 
előtti gyalogjárda 4 m2-es területére, a 2014. április 1. – 2014. október 31. közötti időszakra vendéglátó-terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-108/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-108/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 90/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Piazza D. F. Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fszt. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám 
előtti gyalogjárda és forgalom elől elzárt rész területére, a 2014. április 1. – 2014. szeptember 30. közötti 
időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 22.00 óráig tartó maximális 
kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 

-2014. április 1. napjától – 2014. április 30. napjáig Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám előtti 
gyalogjárda 2 m2-es és a forgalom elől elzárt rész 4 m2-es területére. 
-2014. május 1. napjától – 2014. szeptember 30. napjáig Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám előtti 
gyalogjárda 8 m2-es és a forgalom elől elzárt rész 4 m2-es területére. 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-109/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-109/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 91/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SzimplaBalaton Kft. 
(székhelye: 1073 Budapest, Kertész utca 48.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 14. szám 
üzlete előtti gyalogjárda 3 m2-es és üzletével szembeni gyalogjárda 16 m2-es területére, a 2014. április 1. – 2014. 
november 1. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 22.00 
óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

 
Sz-110/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-110/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 92/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILICORNER Kft. 
(székhelye: 1085 Budapest, József körút 69.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 23. szám 
előtti parkolósáv 7 m2-es és a Budapest IX. kerület Tompa utca 25. szám előtti parkolósáv 14 m2-es területére, a 
2014. április 1. – 2014. október 30. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati 
megállapodás 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön, amennyiben a 
Kft. a 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonatot benyújtja. 
A Kft. köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani: 
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-A teraszt és 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. 
-A forgalmi sáv (szabad) szélessége minimum 3 m kell 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 korláta forgalmi irányból, (F-022 jelű) „iránytábla (balra)” tájékoztató jelzőtáblát kérünk 
kihelyezni. 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-111/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-111/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 93/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PURPLE MINT 
PRODUCTIONS Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 24/b.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday 
24/b. szám előtti gyalogjárda 18 m2-es területére, a 2014. április 15. – 2014. október 1. közötti időszakra 
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-112/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-112/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
VVKB 94/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Byte-Box Kft. (székhelye: 
1092 Budapest, Ráday utca 38-40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 38-40. szám előtti gyalogjárda 
4 m2-es területére, a 2014. április 1.- 2014. szeptember 30. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára 
a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-113/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-113/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 95/2014. (III.19.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Global T & T Kft. 
(székhelye: 1196 Budapest, Fő u. 55.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám előtti gyalogjárda 
területére 2014. április 1. napjától – 2014. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban: 

-2014. április 1. – 2014. október 15. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám előtti 
gyalogjárda 20 m2-es területére. 
-2014. október 16. – 2014. október 31. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám 
előtti gyalogjárda 10 m2-es területére. 
-2014. október 16. – 2014. október 31. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám 
előtti gyalogjárda 2 m2-es területére. 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-114/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-114/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 96/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LARSEN Kft. (székhelye: 
1092 Budapest, Ráday utca 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 7. szám előtti gyalogjárda 8 m2-
es területére, a 2014. április 1.- 2014. október 15. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Sz-115/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-115/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 97/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az E-BUILDER (székhelye: 
1094 Budapest Páva utca 5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (37425) hrsz - ú közterületre, a Budapest IX. kerület Viola utca 37/c. szám előtti útpálya, és gyalogjárda 
összesen 187 m2-es területére, 2014. március 19. – 2014. június 30. közötti időszakra, építési anyagtárolás és 
egyéb építési munkálatok céljából a közterület-használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-116/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-116/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 98/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gastro-Chill Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék utca 31.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 17/a. szám 
előtti parkolósáv 24 m2-es területére, a 2014. április 1. – 2014. október 31. közötti időszakra vendéglátó-terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben 
meghatározva megkötésre kerüljön, amennyiben a Kft. az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos szerződést benyújtja. 
A Kft. köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai hozzájárulásban foglalt 
alábbi feltételekkel: 

-A teraszt és 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. 
-A forgalmi sáv (szabad) szélessége minimum 3 m kell 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 korláta az utcában éppen aktuális forgalmi irányból, (F-024) „iránytábla (jobbra)” tájékoztató 
jelzőtáblát kérünk kihelyezni. 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                       (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-117/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-117/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 99/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TIME CAFE Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 23. fszt. 4.) részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, Budapest IX. ker. Ráday u. 23 sz. előtti parkolósáv 38 m2 
területére vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás – helyiségbérleti tartozásra 
tekintettel - ne kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-118/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-118/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 100/2014. (III.19.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Colorfire Kft. (székhelye: 
1092 Budapest, Ráday u. 29.) részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (36929) hrsz-ú, Budapest IX. ker. Ráday u. 27 sz. előtti parkolósáv 25 m2 területére és a Budapest IX. 
ker. Ráday u. 27 sz. előtti parkolósáv 16 m2 területére vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás – helyiségbérleti tartozásra tekintettel - ne kerüljön megkötésre. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-119/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-119/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 101/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 
Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti területre az 
alábbi bontásban:  
-Budapest IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtti parkoló 20 m2-es területére 2014. április 01. napjától – 2014. október 31. 
napjáig, 
-Budapest IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtti használaton kívüli buszmegálló 18 m2-es területére 2014. május 01. 
napjától – 2014. szeptember 30. napjáig,  
-Budapest IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtti gyalogjárda 12 m2-es területére 2014. május 01. napjától – 2014. 
szeptember 30. napjáig, és a  
-Budapest IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtti parkoló 1 m2-es területére 2014. november 1. napjától – 2014. 
december 31. napjáig vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre 
kerüljön. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
Sz-120/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-120/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 102/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az EL Baramous Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Márton utca 35/B) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 20. szám 
előtti gyalogjárda 12 m2-es területére, a 2014. április 1.- 2014. november 1. közötti időszakra vendéglátó-terasz 
kialakítása céljára – amennyiben a mérethelyes rajzot, a fotót, az FKF Zrt-vel kötött szilárd hulladékkal 
kapcsolatos szerződést vagy közös képviselő igazolását és az igazolást és értesítést a kereskedelmi 
nyilvántartásba vételről benyújtja - közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, amennyiben a Kft. 
az FKF. Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződést, illetve a fotót a kérelmezett területről 
benyújtja. 
Határidő: 2014. március 31. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
         (6 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-121/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-121/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 103/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az MCM MANGA 
COWBOY Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Menedékes utca 3 D. fszt. 7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday 
utca 29. szám előtti parkolósáv 12 m2-es és a Ráday utca 31/J. szám előtti parkolósáv 42 m2-es területére, a 
2014. április 3. – 2014. április 13. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 2. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-122/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-122/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 104/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday 8. Kft. (székhelye: 
1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti gyalogjárda 4 m2-
es területére, 4 darab napernyőtalp tárolása céljára a 2014. március 20. – 2014. március 31. közötti időszakra a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

     (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-123/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-123/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 105/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Global T & T Kft. 
(székhelye: 1196 Budapest, Fő u. 55.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti használaton 
kívüli buszmegálló 9 m2-es és az előtte és mellette lévő gyalogjárda 10 m2-es területére 2014. május 1. napjától – 
2014. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
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Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-124/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-124/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 106/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 17. fszt.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám 
előtti parkolósáv 22 m2-es területére, a 2014. április 1.- 2014. október 31. közötti időszakra vendéglátó-terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-125/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-125/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 107/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ferenc téri 
játszótér körüli kerítés létesítését támogatja, és egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a megvalósításhoz 
szükséges intézkedéseket a 3203 számú költségvetési sor terhére tegye meg.  
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Ferenc tér 2. 
szám előtt 1 db műanyag sebességcsökkentő borda létesítését támogatja, és egyben felkéri a Polgármester urat, 
hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket a 3203 számú költségvetési sor terhére tegye meg. 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest IX. kerület Thaly K. u. 48-
50. számok előtt, 1 db térkő vagy aszfalt anyagú sebességkorlátozó küszöb létesítését támogatja, és egyben 
felkéri a Polgármester urat, hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket a 3203 számú költségvetési sor 
terhére tegye meg. 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-127/2014. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A pályázat során a CAFE DORIA Kft. és a Ráday 8. Kft. azonos területre kért közterület-használatot. 
A bizottság rajz alapján határozta meg, hogy melyik cégnek mennyi területet hagy jóvá. A Ráday 8. Kft. a Ráday 
utca 1-3. sz. előtt bizottság által jóváhagyott területre visszavonta a kérelmét, helyette a CAFE DORIA Kft. kéri a 
területet. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-127/2014. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról. 
 



 16

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 108/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 42/2014. (II.13.) számú 
határozatának a Ráday 8. Kft. részére jóváhagyott, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti (a volt 
Tajtékos Étterem előtti) parkolósáv 30 m2-es és gyalogjárda 6 m2-es területére vonatkozó részét visszavonja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-127/2014. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatának „A” verziójáról. 
 
VVKB 109/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CAFE DORIA Kft. 
(székhelye: 1021 Budapest, Pasaréti út 21/C. fszt. 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 1-3. szám 
előtti (a volt Tajtékos Étterem előtti) parkolósáv 27 m2 - es területére 2014. április 7. napjától – 2014. október 31. 
napjáig, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 6. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-130/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-130/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 110/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy CS-K Kft. (székhelye: 1095 
Budapest, Ipar utca 3.) részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37450) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. kerület Ferenc téren lévő 25 m2-es pavilon területére büfé 
üzemeltetése céljára 2014. március 22. napjára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

         (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-131/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-131/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 111/2014. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 42/2014. (II.13.) számú 
határozatának a DAY Kft. részére jóváhagyott, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti gyalogjárda, 
illetve parkolósáv és útpálya területére vonatkozó határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye: 
1092 Budapest, Ráday utca 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 és 
útpálya 55 m2-es, illetve a Ráday utca 16. szám előtti gyalogjárda 21 m2-es területére, a 2014. március 21. – 
2014. december 31. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. március 20. 
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  
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