Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2014. június 19-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Jelen vannak:

Veres László – elnökhelyettes,
Görgényi Máté,
Hidasi Gábor,
Kassab Adonis,
Barta Szilvia,
Varga Adrienn tagok.

Hivatal részéről: Szűcs Balázs főépítész,
Madár Éva mb. irodavezető,
Temesiné Apollónia Aranka irodavezető,
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes,
Puskás László irodavezető-helyettes,
dr. Riskó György jogi munkatárs,
Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs,
Mihályi György alpolgármesteri tanácsadó,
Koór Henrietta csoportvezető,
Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: dr. Bácskai János polgármester, Illyés Miklós, Kandolka László, Mezey István, Zombory
Miklós képviselők.
Veres László: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság 2014. június 19-i ülésén. Köszöntöm a meghívott képviselő urakat. Megállapítom, hogy a
bizottság 5 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk
a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VVKB 209/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása
Sz-298/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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2./ Javaslat a VVKB 79/2014. (III.19.) számú határozatának módosítására
Sz-296/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető
3./ „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos
intézményeiben” pályázat
Sz-299/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

nevelés

Ferencváros

oktatási-nevelési

4./ Határozatok módosítása
Sz-282/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek
Sz-283-286/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek
Sz-287-290/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelem
Sz-297/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
8./ Közterület–használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-291-295/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása
Sz-298/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérem, hogy a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda nyújtson
tájékoztatást az előző évben kiosztott, de fel nem használt összegekről, melyek tudomásunk szerint
2014. május 31-ig szerződéssel voltak lekötve, de felszabadultak. Ha nem kötjük le őket szerződéssel
az idén, akkor nem lesznek felhasználhatóak. A József Attila Városrészi Önkormányzat kiegészítő
határozattal fogalmazta meg, hogy a 2013. évben kiosztott, de fel nem használt összegeket két konkrét
ház esetében meghatározott arányban szeretné elosztani az idei évben, ha Irodavezető Asszony meg
tudja mondani a pontos összeget.
Hidasi Gábor: Ugyanez lett volna a javaslatom, de ha jól tudom, ez a Belső- és KözépsőFerencvárosban is így van. Óriási összegről beszélünk, amit nem használtak fel a házak, és szerintem
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a bizottságnak el kell döntenie, hogy mi lesz ezzel a pénzzel. Jó lenne, ha most ezt figyelembe
vennénk, és odaítélnénk ezen pályázat keretén belül.
Veres László: Ezt én most kizártnak tartom Belső- és Középső-Ferencváros esetében, hiszen nincs
jelen minden képviselő, nem lehetne igazságosan elosztani. A hivataltól kérdezem, hogy mekkora ez a
keret jelen esetben, és mi legyen a további sorsa.
Madár Éva: 2014. május 31-ig kellett elszámolniuk a társasházaknak a tavaly elnyert támogatási
összeggel. A Belső- és Középső-Ferencvárosban néhány társasház lemondott a tavaly elnyert
támogatásról, ennek összege: 9 700 000 forint, a József Attila-lakótelepen 2 500 000 forint.
Egyeztettünk a Pénzügyi Iroda vezetőjével, aki elmondta, hogy abban az esetben, ha ez szerződéssel
lekötésre kerül az idén, akkor átvihető a jövő évre. Ez úgy valósul meg, hogy a bizottság dönt arról,
hogy melyik társasházaknak adja át az összegeket, és idén szerződést kötünk azzal, hogy 2015. május
31-ig felhasználhatják. Ha nem kötünk szerződést erre az összegre, akkor „elveszett”.
Veres László: Különös, hogy ezzel így kell szembesülnie a bizottságnak, szerintem ezt az információt
az előterjesztésnek tartalmaznia kellett volna, valamilyen módon utalnia rá. Több, mint 12 000 000
forintos összegről beszélünk, gyakorlatilag ez egy „körzet” plusz forrást jelent. Nem tartom reálisnak,
hogy most rendelkezzünk a 9 700 000 forintról. Tudomásom szerint lesz még egy képviselő-testületi
ülés, azt megelőzően tarthatunk egy újabb bizottsági ülést. Kérem a hivatalt, hogy még egyszer ilyen
dolgok felett ne „hunyjanak szemet”, amikor 800 000 000 forintnál nagyobb összegben érkeznek be
igények. Javaslom, hogy amikor elkészülnek az aktuális pályázatok, szerepeljen az előterjesztésben,
hogy az előző évből milyen maradványösszeg maradt, ami felett rendelkezhet a bizottság. Külön
köszönjük Hidasi Gábor képviselő úrnak, hogy felvetette.
Hidasi Gábor(ÜGYREND): Ha van arra lehetőség, hogy később bíráljuk el a pályázatot, és addig a
képviselők újra tudnak egyeztetni a megnövelt összegről, akkor javaslom, hogy a bizottság vegye le
napirendjéről az előterjesztést, és akár 24 órán belül tárgyaljuk újra.
Veres László: Az Irodavezető Asszony szavaiból egyértelműen kiderült, nincs akadálya annak, hogy
később döntsünk.
Görgényi Máté(ÜGYREND): Ha járható út, amit Hidasi képviselő úr javasolt, akkor meg fogom
szavazni, de nekem volna egy gyorsabb javaslatom, hogy rendeljen el elnök úr szünetet, próbáljuk meg
elérni a nem jelenlévő képviselőket, és mindenki gondolja át, hogy melyik háznak szeretne még pénzt
adni.
Veres László: Nem javaslom ezeket a megoldásokat, szerintem az lenne a megfelelő, ha az eddigi
javaslatokat vennénk sorba. A József Attila-lakótelepen egyszerűbb volt a helyzet, mivel 2 háznak adták
oda a 2 500 000 forintot, de jelen esetben 8 képviselővel kellene egyeztetni, akik nem biztos, hogy
ráérnek ezzel most foglalkozni.
Barta Szilvia a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Mezey István: Lehet, hogy nem egyértelmű a jogi állásfoglalás, de most szétoszthatná a bizottság az
eredeti keretet, és amikor a Képviselő-testület is jóváhagyja a bizottság döntését, akkor módosító
javaslatként bevihetnénk a maradék összeget is.
Veres László: A Képviselő-testület nem tárgyalja az előterjesztést.
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Zombory Miklós: Javaslom, hogy az eredeti előterjesztés szerint döntsön most a bizottság, és a
maradék összeget a jövő heti képviselő-testületi ülés előtt osszuk szét. Minden ház „izgul”, ezért jó
lenne, ha ma megtudnák az összegeket.
Veres László: Örülök, hogy képviselő úr szó szerint megismételte a javaslatomat.
Hidasi Gábor(ÜGYREND): Nem értem a jelen lévő képviselőket. Például odaítélnek egy háznak
500 000 forintot, és aztán kapnak egy újabb keretet, módosítják 700 000 forintra, és majd „ide-oda”
fogják módosítgatni az összegeket. Miért nem egyszerűbb egyben kezelni a kereteket, és egyszerre
megszavazni? Értem, hogy a házak „izgulnak”, de el lehet mondani, hogy azért nem szavaztuk meg
most, mert legközelebb nagyobb lesz a keret. Lehet, hogy a határozatot is vissza kell majd vonni, ha
módosítani akarjuk később az összegeket. Kérem, vegye le a bizottság napirendjéről az előterjesztést,
és a döntés miatt a lehető leghamarabb hívjuk össze újra a bizottságot.
Zombory Miklós: 21 darab házamnak sikerült pénzt betervezni, jelenleg 14 darab háznak nem tudtam
adni semmit. Szerintem nem csak én járok ebben a cipőben. Nem javaslom, hogy elnapoljuk a döntést.
Madár Éva: Mindegyik táblázat tartalmazza azokat a házakat, akik visszaléptek, illetve hogy milyen
összeggel. Innen észlelte Hidasi képviselő úr is a József Attila-lakótelep 2 500 000 forintját.
Veres László: Ez olyan „Mátyás király esete a szegénylánnyal”, hogy oda is van írva, meg nincs is
odaírva. Ez nem magyarázat, ezzel nem fogunk megelégedni. A kérés továbbra is az, hogy amikor
elkészülnek az aktuális pályázatok, szerepeljen az előterjesztésben, hogy az előző évből milyen
maradványösszeg maradt, ami felett rendelkezhet a bizottság.
dr. Enyedi Mária: A rendkívüli ülést egy nappal előbb kell összehívni, a kiküldéstől számított 24 órát
számolunk.
Veres László: Kérem, szavazzunk Hidasi Gábor ügyrendi javaslatáról, hogy a bizottság vegye le
napirendjéről az Sz-298/2014. sz. előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy 24 órán belül kerüljön
ismét kiküldésre, illetve összehívásra a bizottság. A Belső- és Középső-Ferencvárosban 9 700 000
forint, a József Attila-lakótelepen 2 500 000 forint tavalyról megmaradt összeg pluszban felhasználható.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 210/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy leveszi
napirendjéről az Sz-298/2014. – ”Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása” című – előterjesztést, és
újbóli ülés összehívását kezdeményezi, - 24 órán belül - ahol újratárgyalja az előterjesztést.
Határidő: 2014. június 20.
Felelős: Veres László elnökhelyettes
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Veres László: 1 212 000 forint a plusz összeg, és 13,7 millió forint a teljes összeg, amivel kalkulálni
lehet.
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2./ Javaslat a VVKB 79/2014. (III.19.) számú határozatának módosítására
Sz-296/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető
Veres László: A veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatban rosszul lett meghatározva az egyik dátum,
július 7-e (hétköznap) helyett a szokásos szombati napon (július 5-én) kerül sor a hulladékgyűjtésre.
Kérem, szavazzunk az Sz-296/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 211/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB.
79/2104. (III.19.) számú határozatának 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 2014. április 26., július 5.,
szeptember 20., november 29. és 2015. január 31., szombati napokon megrendezésre kerülő
veszélyeshulladék-gyűjtési akcióval egyetért, és felkéri a Polgármester urat, hogy az A.S.A.
Magyarország Kft-vel a 2014. március 31. napján megkötött vállalkozási szerződés 1./ pontjában
meghatározott időpontot 2014. július 7. napjáról július 5. napjára módosítsa.
2./ A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármester urat,
hogy a szórólapterjesztés tárgyában a Pálinkás Lászlóval a 2014. április 3. napján megkötött megbízási
szerződésben megjelölt 2014. július 7. napját július 5. napjára módosítsa.
Határidő: 2014. július 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

3./ „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési
intézményeiben” pályázat
Sz-299/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-299/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 212/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Sz-299/2014. sz. előterjesztés
melléklete szerinti pályázati felhívással egyetért, és felkéri a Polgármester urat, hogy intézkedjen a
pályázati felhívás kerületi köznevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák)
részére történő megküldése iránt.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
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4./ Határozatok módosítása
Sz-282/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Veres László: Az előterjesztést az előző ülésen levettük napirendről, és kértük, hogy egészítsék ki.
Madár Éva: Az előző ülésen az volt a kérés, hogy vizsgáljuk meg, hogy a pályázat során 20 vagy 28
négyzetmétert kért a Kft. A Tompa utcai vendéglátó teraszpályázatnál még nem a Lime Trade Hungary
Kft. volt az üzemeltető, hanem a Boxsarok Kft., aki benyújtotta a pályázatát, de a későbbiekben
visszalépett, mert átadta az üzemeltetést. A Lime Trade Hungary Kft. csak 2014. április 16-án tudott
benyújtani kérelmet 20 négyzetméteres területre, később kérte a bővítést 28 négyzetméterre.
Veres László: Emlékeim szerint itt a terasszal volt gond, hogy nagyobb területet használtak, mint a
megengedett. Az előterjesztés kitér arra, hogy azt az egy napot megelőzően nem tapasztaltak a
közterület-felügyelők szabálysértést. Amikor azonban szabálysértést találtak, azonnal lebontották a
teraszt.
Madár Éva: A terasz működik, mivel 2014. május 1-jétől 20 négyzetméterre 22.00 óráig van engedélye,
a Kft. azt kéri, hogy 28 négyzetméterre kaphasson engedélyt. A Közterület-felügyelet munkatársai a
Világbajnokság miatt folyamatosan ellenőrzik a teraszokat, ezen a helyen nem állapított meg
szabálytalanságot. Az „A” határozati javaslatban az áll, hogy 20 négyzetméterről 28 négyzetméterre
módosítja a bizottság a területet, és ez esetben a nyitvatartási időről is szükséges dönteni, mivel 22.00
óráig tartó nyitvatartási idejét is kérte módosítani 23.00 óráig.
Veres László: A Tompa utcában a hasonló vendéglátó egységeknek meddig engedélyeztük a
nyitvatartást?
Madár Éva: Változó, van 23.30 óráig, illetve 22.00 óráig is nyitvatartás, azt nem tudom, hogy milyen
arányban.
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-282/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 23.00
óráig tartó nyitvatartással.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 213/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 155/2014. (IV.23) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Lime Trade
Hungary Kft. (székhelye: 1193 Budapest, Deák Ferenc utca 70.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX.
kerület Tompa utca 21. szám (Páva utca - Tompa utca sarok) előtti gyalogjárda és parkolósáv
területére, a 2014. május 1. – 2014. szeptember 30. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása
céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön az alábbi bontásban:
-2014. május 1. napjától – 2014. június 19. napjáig: a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti
parkolósáv 20 m2-es területére 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva.
-2014. június 20. napjától – 2014. szeptember 30. napjáig: a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám
előtti gyalogjárda 4 m2-es és a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti parkolósáv 24 m2-es
területére 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva.
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A Lime Trade Hungary Kft. köteles a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi feltételeket betartani:
-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 korlátra forgalmi irányból, (F-022 jelű) „iránytábla (balra)” tájékoztató jelzőtáblát köteles
kihelyezni.
Határidő: 2014. június 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

5./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek
Sz-283-286/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-283/2014. sz. előterjesztés
Hidasi Gábor: Olvastam, hogy van egy helyszín, ahol koncertek lesznek. Szerintem ennek szabjuk
meg a határát, mivel a „Múzeumok Éjszakája” éjjel 1-2 óráig eltart. Meddig szeretnének koncertezni?
Ha az éttermek bezárnak, akkor ők még ott maradnak? Mit tartalmaz a kérelem?
Madár Éva: A kérelemben nem jelölte meg a Kft., hogy hány óráig kívánja használni a színpadot. Most
intézi az engedélyt a Hatósági Irodánál a koncert megtartására, illetve folyamatban van a zajkibocsátási
határozat kiadása.
Veres László: Itt a „Múzeumok Éjszakájáról” van szó, de reméljük, hogy nem hajnali 3 órakor fognak
„rázendíteni” a Ráday u. 47. szám előtt. Kérem, szavazzunk az Sz-283/2014. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 214/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BUM –
Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) részére a Budapest,
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú,
-Budapest, IX. ker. Ráday utca 1-30. sz. közötti útpálya 1.503 m2 –es területére a gyalogos forgalom
miatt,
-Budapest, IX. ker. Ráday utca 10-12.előtti gyalogjárda 10 m2-es területére „Szerelem emlékmű”,
-Budapest, IX. ker. Ráday utca 18. előtti gyalogjárda 9 m2 –es területére „nyomda”,
-Budapest, IX. ker. Ráday utca 27. előtti parkoló 36 m2-es területére „terített asztal”,
-Budapest, IX. ker. Ráday utca 28. előtti parkoló 18 m2-es területére „Ráday gyűjtemény”,
-Budapest, IX. ker. Ráday utca 47. előtti gyalogjárda és parkoló 34 m2-es területére „zenekari
fellépéshez” összesen: 1615 m2 közterületen a Múzeumok Éjszakájával összefüggő „Élmények
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terítéken” c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2014. június 21. napjától – 2014. június 22.
napjáig díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a
BUM – Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) részére a
Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930, 36863) hrsz-ú,
-Budapest, IX. ker. Bakáts tér 13. szám, templom melletti parkoló 12 m2-es területére „YBL kiállítás”,
-Budapest, IX. ker. Hőgyes Endre utca 2. előtti gyalogjárda 2 m2-es területére „információs asztal”
elnevezésű asztal kihelyezésére összesen: 14 m2 közterületre a Múzeumok Éjszakájával összefüggő
„Élmények terítéken” c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2014. június 21. napjától – 2014. június
22. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül, akkor a megállapított közterülethasználati díjat elengedi.
Határidő: 2014. június 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-284/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-284/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 215/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei (1096, Budapest Haller u. 27.) részére a Budapest, Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker.
József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 100 m2-es közterületére 2014. július 2. napjától
2014.augusztus 27. napjáig minden szerda vonatkozásában - amennyiben a hiányzó dokumentumok
benyújtásra kerülnek - a „Játszó Szerdák” megrendezése céljára a díjmentes közterület-használati
megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. július 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-285/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-285/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 216/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei (1096, Budapest Haller u. 27.) részére a Budapest, Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ferenc
tér 100 m2-es közterületre 2014. július 3. napjától 2014. augusztus 28. napjáig minden csütörtök
vonatkozásában - amennyiben a hiányzó dokumentumok benyújtásra kerülnek - a „Játszó Csütörtök”
megrendezése céljára a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
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Határidő: 2014. július 2.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-286/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Az „Írisz Családi Kör” szintén a Csigaparkra kért engedélyt. Nem fogják kitúrni egymást a
„csigák”, illetve a Ferencvárosi Művelődési Központ és az „Írisz Családi Kör”?
Madár Éva: Nem ugyanazokra a napokra kérték az engedélyt, a Ferencvárosi Művelődési Központ a
szerdai napokra, az „Írisz Családi Kör” pedig a többi napra.
Veres László: Az előterjesztésből nem derült ki, hogy a többi nap nem szerdára esik. Kérem,
szavazzunk az Sz-286/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 217/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 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
közterületre:
-a 2014. június 26., 2014. július 31. napokon az Írisz Kuckó program megrendezése céljára,
-a 2014. augusztus 1-10. között egy délutáni nap, az időpont még nincs pontosítva, Anyatej Világnap
alkalmából rendezvény megtartása céljára,
-és a 2014. szeptember 28. lakótelepi program megrendezése céljára az Állampolgári Részvétel
Hetéhez kapcsolódva a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. június 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

6./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek
Sz-287-290/2014. sz.
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-287/2014. sz. előterjesztés
Veres László: A mellékelt fotón látszik, hogy dobogó is van, illetve növényeket is kitelepítettek. Kérem,
szavazzunk az Sz-287/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 218/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a GELKA FOOD
Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 16.) részére a havi közterület használati díj összegét 2014.
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június 20. napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz.
rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2014. október 31. napjáig
városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli.
Határidő: 2014. június 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-288/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-288/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 219/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BEGOM Kft.
(székhelye: 1214 Budapest, Zrínyi utca 2/a 1. em. 1.) részére a havi közterület használati díj összegét
2014. június 20. napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.
(V.22.) sz. rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2014.
szeptember 30. napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal
mérsékli.
Határidő: 2014. június 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-289/2014. sz. előterjesztés
Madár Éva: Fából készült dobogót állított fel a Kft., fából készült, kopott virágtartókkal, a virágok
kiszáradtak benne.
Veres László: Nem emlékszem, hogy a rendeletben szerepelne, hogy csak szép virágok kitelepítése,
illetve szépen lefestett dobogó esetén adható meg a kedvezmény.
dr. Enyedi Mária: A bizottságra van bízva a döntés, természetesen ennek vannak keretei. A döntés
után fellebbezhet a cég, és a Képviselő-testület átgondolhatja.
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-289/2014. sz. előterjesztés „B” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 220/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Tere-Dodys Kft.
(székhelye: 2094 Nagykovácsi, Gyümölcs utca 4.) részére a havi közterület használati díj összegét
2014. június 20. napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.
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(V.22.) sz. rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb 2014. október
30. napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli.
Határidő: 2014. június 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-290/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Nagyon „trükkös” a cég, náluk nincsen se dobogó, se virág, azonban a tavalyi dobogós,
virágos képeket becsatolták, és azt mondták, hogy egyébként „éhen halnak”. Kérem, szavazzunk az Sz290/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 221/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SHIRAZ Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest IX. Kerület Ráday utca 21. szám előtti
parkolósáv területére a havi közterület használati díj összegét nem mérsékli tekintettel arra, hogy a
közterület használat nem felel meg a 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 16. § (7) bekezdésben foglaltaknak.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

7./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelem
Sz-297/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-297/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 222/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TIME CAFE Kft.
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 23.) részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Ráday utca 23.
szám előtti parkolósáv 38 m2-es területére, a 2014. június 20. – 2014. december 31. közötti időszakra,
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. június 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
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8./ Közterület–használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-291-295/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-291/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-291/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 223/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest IX.
kerület Liliom utca 17. Társasház (székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 13-19,) részére a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37588) hrsz -ú közterületre a
Budapest IX. ker. Liliom utca 17. szám előtti gyalogjárda 20 m2-es területére 2014. június 20. napjától 2014. július 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, homlokzat felújítás miatt, építési állvány
kihelyezésére a közterület - használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. június 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-292/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-292/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 224/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest IX.
kerület Verlater Kft. (székhely: 2181, Iklad, Szabadság u. 183.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker.
Ferenc tér 10. szám előtti parkoló 12 m2-es területére 2014. június 19. napjától - 2014. június 30.
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, anyagtárolás, kisteherautóból történő munkavégzés céljára a
díjmentes közterület - használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. június 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-293/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-293/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

12

VVKB 225/2014. (VI.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. július 1. – 2014
szeptember 10. közötti időszakra, építési anyagtárolás és egyéb építési munkálatok céljából a
közterület-használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-294/2014. sz. előterjesztés
Veres László: Kérem, szavazzunk az Sz-294/2014. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VVKB 226/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy DELTA BUILD
Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Zichy M. u. 38.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Ráday utca 6.
szám előtti gyalogjárda 6 m2-es területére 2014. június 30. – 2014. július 4. napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan, homlokzat felújítási munkálatokhoz kapcsolódó gurulóállvány kihelyezésére a közterület használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Határidő: 2014. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Sz-295/2014. sz. előterjesztés
Hidasi Gábor: Évek óta húzódó problémáról van szó, amit már jeleztem a közterület-felügyelőknek.
Amikor megláttam az előterjesztést, kimentem a területre megnézni, hogy mi van ott. 3 darab állvány
van az utcán, amiben kartonpapír szemét van „bezsúfolva”. A közterület-felügyelők azt mondták, hogy
az elmúlt 3 évben kb. 100 alkalommal jelentették fel a TESCO-GLOBAL Kft-t. Nem tudom, hogy milyen
szabálysértési bírságot szabtunk ki, ha így is megéri nekik. Kérek egy tájékoztatót a következő ülésre,
hogy az elmúlt 3 évben hányszor tettünk intézkedést a TESCO ellen, és milyen bírságot szabtunk ki.
Nem tudom most mitől „világosodtak” meg, hogy engedélyt kértek, de a látvány borzalmas. Rossz
„precedens” volna, ha erre engedélyt adnánk, mivel akkor minden boltos kérne a boltja elé, mögé ilyen
1-2 négyzetméteres szeméttárolási területet, mi meg megnézhetnénk, hogyan nézne ki a kerület.
Semmiképpen nem javasolom, hogy a bizottság támogassa a kérelmet.
Veres László: Abszurdnak tartom én is, városképi szempontból is vállalhatatlan, Kálvin tér-Török Pál
utca kereszteződésben, díszburkolaton. Kérem, szavazzunk az Sz-295/2014. sz. előterjesztés „B”
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VVKB 227/2014. (VI.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TESCOGLOBAL Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) részére Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37012) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület
Török Pál utca 2. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére, áruszállításhoz
kapcsolódóan göngyölegtároló elhelyezése céljára a közterület-használati megállapodás ne kerüljön
megkötésre.
Határidő: 2014. június 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)
Veres László: Kérem én is a hivatalt, hogy készüljön a következő ülésre egy összegzés az elmúlt év
bírságairól. Holnap reggel 9.00 órakor ismételten számítok a megjelenésükre. Köszönöm a részvételt,
az ülést bezárom.

k.m.f.

Veres László
elnökhelyettes

Hidasi Gábor
bizottsági tag

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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