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

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. április 17-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Martos Dániel – elnök, 
 Görgényi Máté, 
 Veres László, 
 Hidasi Gábor, 
 Kassab Adonis, 
 Varga Adrienn, 
 Barta Szilvia tagok. 
 
Hivatal részéről:  Szűcs Balázs főépítész, 
 Madár Éva mb. irodavezető, 
 dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, 
 Vince Attiláné környezetvédelmi csoport munkatársa, 
 Varga Nóra közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Martos Dániel: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság 2014. április 17-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. A 
napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 112/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Tűzliliom park kiviteli terveinek bemutatása a VVKB 233/2013. (VII.04.) sz. határozata szerint 

Szóbeli előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
2./ Te Szedd! akció Ferencvárosban 

Sz-156/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
3./ A VVKB határozatainak módosításai 

Sz-134-135/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ PARS Bt. közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelme 
Sz-136/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

5./ Közterület használati díjcsökkentés iránti kérelmek 
Sz-139-142/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek 

Sz-137-138/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek 

Sz-143-152/2014., Sz-157-158/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

      (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Tűzliliom park kiviteli terveinek bemutatása a VVKB 233/2013. (VII.04.) sz. határozata szerint 

Szóbeli előterjesztés  
Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész 

 
Szűcs Balázs: A tavalyi bizottsági ülésen elhangzottak figyelembevételével a tervezők a Tűzliliom park 
kiviteli terveit módosították, ennek értelmében a játszótér körül kerítés létesül. Megvizsgálták a 
kutyafuttató létesítésének lehetőségét, ez a park méretéből adódóan nehezen megvalósítható, 
gyakorlatilag csak a játszótér helyett lehetne megoldani. Kompromisszumos megoldásként a tervezők 
beterveztek egy „kutyatoilet”-et, ami egy két négyzetméteres kis terület, fenntartása rendszeres 
homokcserével történik. Kérem a bizottságot, hogy ezt a kompromisszumos megoldást válassza a 
kivitelezés első szakaszában. Ebben a szakaszban a kőburkolatú térhez nem nyúlunk, a meglévő 
játszótér felújítása történik meg. 
 
Hidasi Gábor: Nagyon jó ötlet ez a „kutyatoilet”, de amint látjuk, ennek a célját a Bakáts téren sem 
sikerült elérni. Szerintem nincs értelme ennek a funkciónak, hiszen csak elcsúnyítja a parkot, a kutyások 
meg nem veszik igénybe. Nem hiszem, hogy egy kutyafuttatónak játszótér nagyságúnak kell lennie, ha 
20 négyzetméteres területe lenne a kutyáknak szaladgálni, azzal is előrébb lennénk. 
 
Szűcs Balázs: Az a probléma, hogy az első ütemű kivitelezésnél a park többi részéhez nem nyúlnánk 
hozzá, és az a zöld terület, ami a kutyafuttatásra alkalmas lenne, sűrűn be van nőve cserjével. Ezt ki 
kellene irtani, ami nem biztos, hogy a legjobb módszer. A második ütemnél esetleg beépülhet a 
tervekbe egy kisebb méretű kutyafuttató. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk arról, hogy a bizottság támogatja a Főépítész úr által szóban 
előadott terveket. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 113/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, a ”Tűzliliom park kiviteli 
terveinek bemutatása a VVKB 233/2013. (VII.04.) sz. határozata szerint” című előterjesztéssel 
kapcsolatban, hogy a Főépítész által jelen ülésen, szóban előadott terveket támogatja. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Martos Dániel elnök 

 (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
Veres László a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
 
2./ Te Szedd! akció Ferencvárosban 

Sz-156/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Martos Dániel elnök 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-156/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 114/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2014. május 10-
én megrendezésre kerülő TeSzedd! akció plakátjának gyártására, és kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft 
összeget biztosít 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. 
Határidő: 2014. május 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
3./ A VVKB határozatainak módosításai 

Sz-134-135/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-134/2014. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: Az Sz-134/2014. sz. előterjesztést a bizottság a legutóbbi ülésen tárgyalta, és jóváhagyta, 
de 80 forinttal elszámoltuk az 50% értékét, ami helyesen: 32.880 Ft. Kérem a bizottságot, hogy a 
módosított határozati javaslatot fogadja el. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-134/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 115/2014. (IV.17.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 87/2014. (III.19.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„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, 32.880,-Ft-ra, melyet egy összegben köteles 
megfizetni.” 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Sz-135/2014. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A helyiség üzemeltetője változott, az új cég is kéri az előző cégnek jóváhagyott közterület-
használati engedélyt. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-135/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 116/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 42/2014. (II.13.) számú 
határozatának a Zöld Balzsam Kft. részére jóváhagyott, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti forgalom elől elzárt területre vonatkozó határozatában foglalt 2014. március 1. napjától – 2014. 
december 31. napjáig engedélyezett közterület-használat határidejét 2014. március 1. napjától – 2014. 
április 30. napjáig módosítja. 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

VVKB 117/2014. (IV.17.) sz. 
Határozat 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Apex Chemical 
Trading Company Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. 
kerület Ráday utca 15. szám előtti forgalom elől elzárt területre vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön - amennyiben a Kft. a 30 napnál nem régebbi 
hitelesített cégkivonatot, az aláírási címpéldányt, illetve az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos szerződést benyújtja – az alábbi bontásban: 
-2014. május 1. napjától – 2014. május 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti 
forgalom elől elzárt terület 40 m2-es területére. 



 5

-2014. május 16. napjától – 2014. szeptember 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti forgalom elől elzárt terület 53 m2-es területére. 
-2014. szeptember 16. napjától – 2014. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti forgalom elől elzárt terület 40 m2-es területére. 
-2014. november 1. napjától – 2014. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti forgalom elől elzárt terület 2 m2-es területére. 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ PARS Bt. közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelme 

Sz-136/2014. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-136/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 118/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PARS Bt. 
(székhelye: 1093 Budapest, Mátyás utca 15.) részére a felhalmozott 67.620,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 6 havi egyenlő (11.270,-Ft-os) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
Határidő: 15 nap       
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
5./ Közterület használati díjcsökkentés iránti kérelmek 

Sz-139-142/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Martos Dániel: A közterületekkel foglalkozó rendelet tartalmaz egy olyan pontot, amit többen 
megpróbálnak kihasználni, vagyis ha valaki szép teraszt épít, akkor lehetőség van arra, hogy a 
bizottság mérsékelje a terasz bérleti díjának összegét maximum 20%-kal. 
 
Veres László: A rendelet egyértelműen rendelkezik arról, hogy ha dobogón, illetve virágládák között 
helyezkedik el a kitelepülés, akkor minden lehetőség meg van arra, hogy megadja a bizottság a 
kedvezményt. Azt szeretném megtudni, hogy előzetes egyeztetések nélkül hogyan került bizottság elé 
ez a támakör? Kinek volt az ötlete? Mi indokolja ezt, a díszburkolatok védelme? Mitől lesz valaki különb 
attól, hogy egy fa dobogót szerkeszt az asztalok alá? 
 
Madár Éva: 2013. év vége folyamán volt a közterület-használati rendeletnek egy nagy módosítása, 
amibe belekerült ez a kitétel. Azért került a rendeletbe ilyen javaslat, mivel a vendéglátó egységek 
forgalma a gazdasági válság miatt csökkent, és nehezen tudják fizetni a helyiségek bérleti díjait. A 
vállalkozók segítése érdekében történt a változtatás, amit a Képviselő-testület jóváhagyott a 
rendeletmódosítással. 
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Sz-139/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-139/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 20%-
os csökkentéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 119/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a LA CORTE Kft. 
(székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 6.) részére megkötött használati megállapodásban 
meghatározott havi közterület használati díj összegét a 2014. április 18. – 2014. október 31. közötti 
időszakra városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20%-kal mérsékli. 
Határidő: 2014. április 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-140/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-140/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 20%-
os csökkentéssel. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 120/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Paris, Texas 
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22. fszt I.) részére megkötött használati megállapodásban 
meghatározott havi közterület használati díj összegét a 2014. április 18. – 2014. szeptember 30. közötti 
időszakra városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20%-kal mérsékli. 
Határidő: 2014. április 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-141/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-141/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 20%-
os csökkentéssel. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 121/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FEKETE 
NYOLCAS Bt. (székhelye: 1092 Budapest Ráday utca 9.) részére megkötött használati 
megállapodásban meghatározott havi közterület használati díj összegét a 2014. április 18. – 2014. 
október 31. közötti időszakra városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20%-kal 
mérsékli. 
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Határidő: 2014. április 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 

Sz-142/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-142/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatának 1. 
pontjáról 20%-os csökkentéssel. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 122/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest Ráday utca 35.) részére a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti 
parkolósáv területére megkötött használati megállapodásban meghatározott havi közterület használati 
díj összegét a 2014. április 18. – 2014. október 31. közötti időszakra városképi, zöldfelület fejlesztési 
szempontok figyelembevételével 20%-kal mérsékli. 
Határidő: 2014. április 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-142/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatának 2. 
pontjáról. 
 
VVKB 123/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest Ráday utca 35.) részére a Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti 
gyalogjárda területére megkötött használati megállapodásban meghatározott havi közterület használati 
díj összegét nem mérsékli. 
Határidő: 2014. április 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
6./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek 

Sz-137-138/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-137/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-137/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 124/2014. (IV.17.) 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 (38262/12) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. Haller park összesen 4000 m2 –es területére a „Ferencvárosi 
Tavaszünnep”megtartása céljára 2014. április 25. – 2014. április 28. közötti időszakban amennyiben a 
hiányzó dokumentumokat - a Hatósági Iroda által kiadott határozatot a zajkibocsájtási határérték 
megállapításáról – benyújtja, a közterület használati megállapodás megkötésre kerül.  
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-138/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk az Sz-138/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 125/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Írisz Családi 
Kör részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(38236/87) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 200 m2 
területére az „Adománygyűjtő Családi Piknik, a Rózsaparki programért” nevű rendezvény megtartására 
2014. április 27. napjára (esőnap: 2014. május 11.) a díjmentes közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 25. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-143-152/2014., Sz-157-158/2014. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Sz-143/2014. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A Colorfire Kft. a Ráday utca 27-29. szám elé kért közterület-használati engedélyt, a 
pályázat során tartozott 1 400 000 forinttal. Kiegyenlítette a tartozását, és ismételten kérte az engedélyt. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-143/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VVKB 126/2014. (IV.17.) 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 8 m2-es területére, valamint a Budapest IX. ker. Ráday u. 29 sz. előtti parkolósáv 33 m2 –es 
területére a 2014. április 18. napjától – 2014. december 31. közötti időszakra vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-144/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-144/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 127/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Nárcisz Kft. 
(székhelye: 1092, Budapest, Ráday utca 37) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 
37. szám előtti gyalogjárda 2 m2-es területére, a 2014. április 18.- 2014. december 31. közötti időszakra 
virág - árubemutatás céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-145/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-145/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 128/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Kólabisztro Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 
11. szám előtti parkolósáv 32 m2-es területére, a 2014. április 25. – 2014. május 9. közötti időszakra 
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó maximális 
kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-146/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-146/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 129/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Csekpont Kft. 
(székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet u. 14.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 
12. szám előtti gyalogjárda18 m2-es területére, a 2014. április 20. – 2014. április 30. közötti időszakra 
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó maximális 
kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-147/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-147/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 130/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Csekpont Kft. 
(székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet u. 14.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 
14. szám előtti gyalogjárda 38 m2-es területére, a 2014. április 20. – 2014. április 30. közötti időszakra 
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23.30 óráig tartó maximális 
kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-148/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-148/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 131/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Cat – Gastro 
Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Tomap utca 15/B.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Tompa utca 15/B. szám előtti gyalogjárda 8 m2-es területére, a 2014. április 18. – 2014. október 26. 
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közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 22.00 óráig 
tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 18. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-149/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Tavalyi év folyamán a lakóktól több panasz is érkezett, mivel a teraszon állandóan 
hangoskodtak, de írásba nem adták. Kérem, szavazzunk a Sz-149/2014. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról 21.00 óráig tartó nyitvatartással. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 132/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a 
He-ZsoTA-Car Kft. (székhelye: 2315 Szigethalom, Juhász Gyula utca 29/a.) részére a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerül a Sobieski János utca 39. sz. előtti parkolósáv 9 m2-es és a 
Budapest IX. kerület Sobieski János utca 41. szám előtti parkolósáv 6 m2-es területére, akkor a 
vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét 21.00 óráig hagyja jóvá. 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Sz-150/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-150/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 133/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest IX. 
kerület Páva utca 18. Társasház (székhely: 1094 Budapest, Páva utca 18.,) részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37488 és 37495/3) hrsz -ú 
közterületre a Budapest IX. ker. Páva utca 18. szám előtti gyalogjárda 13 m2-es területére, valamint a 
Budapest IX. ker. Tompa utca 28. szám előtti gyalogjárda 7 m2-es területére 2014. április 22. napjától - 
2014. május 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, homlokzati hőszigetelés miatt építési állványra 
a közterület - használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
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Sz-151/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-151/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 134/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a L’Amuse Kft. 
(székhelye: 1138 Budapest, Kelén utca 2. 2. em. 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37224/4) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Tűzoltó utca 82. szám előtti gyalogjárda 10 m2-es területére, a 2014. április 30. – 2014. október 
30. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 21.00 
óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 29. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Sz-152/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-152/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 135/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Boldogasszony 
Iskolanővérek (székhelye: 1092, Budapest, Knézits utca 5-7.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 36. szám előtti gyalogjárda területére, 1 db konténer kihelyezés céljára a 2014. április 22.- 
2014. május 16. közötti időszakra a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 21. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Sz-157/2014. sz. előterjesztés 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-157/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 136/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ERLIN 
STÚDIÓ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 49. fszt. 6.) részére Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
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Ráday u. 49 sz. előtti gyalogjárda 4 m2 és a Budapest IX. ker. Ráday u. 49 sz. előtti parkolósáv 20 m2-
es területére vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás ne kerüljön 
megkötésre. 
Határidő: 2014. május 4. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
 
Sz-158/2014. sz. előterjesztés 
 
Madár Éva: A JÓPIPA SÖRÖZŐ Kft-nek volt egy jóváhagyott engedélye, csak korábban szeretné 
megkezdeni a közterület-használatot, ezért módosítani kell az időpontot. 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-158/2014. sz. előterjesztés 1/A. határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 137/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 
370/2013. (XII. 12.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JÓPIPA” 
SÖRÖZŐ Kft. (székhelye: 1203 Budapest, Dessewffy u. 24.) részére 
1. 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 17. 
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. 
2. 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) 6 m2-es területére, 2014. április 18. napjától – 2014. április 30. napjáig (vasárnapok és 
ünnepnapok kivételével) a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                   (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Kérem, szavazzunk a Sz-158/2014. sz. előterjesztés 2/A. határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 138/2014. (IV.17.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „JÓPIPA” 
SÖRÖZŐ Kft. (székhelye: 1203 Budapest, Desewffy utca 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) 8 m2-es területére, a 
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2014. május 1. – 2014. október 31. közötti időszakra (vasárnapok és ünnepnapok kivételével) 
vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

                  (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) 
 
Martos Dániel: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Martos Dániel  
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Hidasi Gábor 
bizottsági tag 
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jegyzőkönyvvezető   


