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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városgazdálkodási Bizottság 
 

 
Jegyzőkönyv 

készült a Városgazdálkodási Bizottság 2021. szeptember 8-án 
10.00 órakor tartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:     Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
      Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Szilágyi Zsolt elnök, 
 Cserép Mihály Zoltán, 
 Cseri Balázs, 
 Csóti Zsombor, 
 Deutsch László, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Hidasi Gyula, 
 Takács Zoltán, 
 Dr. Szabadkai Antal, 
 Szántai Zsombor, 
 Tóth-Süveg Anna tagok. 
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, dr. Szabolcs Mária aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető, 
Petrovitsné Fehér Judit irodavezető-helyettes, Rimovszki Tamás irodavezető, dr. Solt Péter irodavezető-helyettes, 
dr. Világos István csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: dr. Mátyás Ferenc képviselő. 
 
Szilágyi Zsolt: Köszöntöm a Bizottság tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Bizottság 10 fővel 
határozatképes, az ülést 10.02 órakor megnyitom. Az első napirendi ponthoz, a költségvetéshez érkezett a 
29/3/2021. sz. kiegészítés, ezt fel kell vennünk napirendre. A magánszálláshelyekről készült előterjesztés nem 
készült el, ezért ezt levesszük a napirendről. Napirend előtt kért szót Cserép Mihály Zoltán és Deutsch László. 
Kérem, szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról. 
 
VB 9/2021. (IX.8.) 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására (I. forduló) 
39/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. 

forduló) 
40/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 
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4./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról 
46/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 
 

5./ Kupakgyűjtő szívek telepítése 
28/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 

 
6./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2022. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra  

Sz-49/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
7./ 2021. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra 

Sz-50/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti díszburkolatos 

gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme 
Sz-51/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
9./ Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 33/C szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén Heginvest Kft. által 

kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 
Sz-52/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ A 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatának módosítása (Borbár Kft.) 

Sz-53/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ Abou Abdo Roland Budapest IX. kerület Berzenczey u. 28. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló 

területére benyújtott közterület-használat hosszabbítás iránti kérelme 
Sz-54/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
12./ Az Insular-Tech Kft. Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. sz. előtti nem díszburkolatos gyalogjárda, 

parkoló és útpálya területére benyújtott forgalmi rend változással járó közterület-használat (daruzás) iránti 
kérelme 

Sz-55/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 

 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Cserép Mihály Zoltán: A legutóbbi ülésünkön tárgyaltunk a Beer-Lak Pubról, ami a Koppány utcával szemben 
található. Akkor senki nem jelezte, hogy probléma lenne ezzel a szórakozóhellyel, az elmúlt hetekben viszont 
hozzám érkezett panasz, miszerint hajnali 2-3 óráig nagyon hangos zeneszolgáltatás folyik. A Koppány u. 3. sz. 
alatti lakók emiatt nem tudnak aludni. Javasoltam, hogy forduljanak a jegyzőhöz és a Hatósági Irodához, de ettől 
függetlenül itt is szerettem volna róla beszélni. 
 
Szilágyi Zsolt: Szeretném megkérni a Közterület-felügyeletet, hogy ellenőrizzék a bejelentés valódiságát.  
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Rimovszki Tamás: Nem tudjuk ellenőrizni, mert mi nem rendelkezünk a szükséges műszerrel. A Hatósági Irodánál 
kell jelezni és egy zajmérést kell végezni. Ha közterületen történik a zajongás, akkor kimegyünk és megnézzük a 
területet. 
 
Deutsch László: A Jegyzői Kabinetet képviseli valaki? Ha nem, akkor a jegyzőkönyvnek mondom, hogy 
Gyurákovics Andreával és Szilágyi Zsolttal sokat beszélgettünk az élő zene problémájáról. Szeretnénk felszólítani 
a Jegyzői Kabinetet, hogy alkosson meg egy rendeletet, amelynek a lényege, hogy zárt nyílászárók mögött 
lehessen ilyen szolgáltatást nyújtani. A Ráday utcában egyre jobban elharapódzik az a jelenség, hogy nyitott 
ajtóknál-ablakoknál, sőt kint az utcán is zenélnek. Ellentételezésként dolgozzunk ki egy pályázatot a 
vendéglátóhelyek részére, melynek tárgya légkondicionáló berendezések telepítése lenne. Azzal a feltétellel 
lehetne megvalósítani, hogy a bérleti szerződés lejárta után működőképes állapotban kell visszaadniuk a 
részünkre. 
 
Szilágyi Zsolt: A hangosítással és hangfelvétellel probléma adódott, ezért technikai szünetet rendelek el. 
 
 
SZÜNET 
 
 
Csóti Zsombor a bizottság tagja megérkezik az ülésterembe. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Gyurákovics Andrea a bizottság tagja a szünet után nem érkezett vissza az ülésterembe. 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
VB.10/2021. (IX.8.) 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021. és 29/2-3/2021. sz. - ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című - előterjesztéseket.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(8 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) 
39/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
Gyurákovics Andrea a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Az előterjesztés egy első fordulós koncepció, ami azt hivatott megoldani, hogy a rendeletek 
társadalmi véleményezése kikerüljön a szürke zónából. Van néhány szabály erre vonatkozóan az SZMSZ-ünkben, 
de nem átlátható, hogy a lakosságtól érkezik-e vélemény, illetve tudják-e egyáltalán, hogy beleszólhatnak a helyi 
jogalkotásba. Ha valaki be is küldi az észrevételét, nem tudni, hogy mi lesz a sorsa. Volt már olyan előterjesztésem, 
ami rendelet formájában került a Képviselő-testület elé több fordulóban, de egyáltalán semmilyen tudomásom nincs 
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róla, hogy érkezett-e hozzászólás a lakosok köréből. A szabályozást illetően éreztem párhuzamot a kétfordulós 
rendszer és eközött a javaslat között. Gondolkodni kell a második fordulóig, hogy ez a metódus ki tudja-e váltani a 
mostani eljárást, vagy a már meglévő folyamatba építsük-e be az általam javasoltakat. A rendelet azt 
eredményezné, hogy a képviselő-testületi ülés előtt 16 nappal kikerülnének a tervezetek az Önkormányzat 
honlapjára, a Facebookra és az újságba a lapzártától függően. Egy ott megadott elérhetőségre lehetne javaslatot 
küldeni a meghatározott időpontig és onnantól kezdve egy formalizált eljárás venné kezdetét. A koordinálást a 
Házbizottság vinné, ő egyeztetne a szakbizottságokkal és megszűrné azokat az észrevételeket, amikről nem 
érdemes beszélni. A releváns kérdésekről viszont készülne egy összefoglaló, ami megmutatná, hogy miket és mi 
alapján utasított el a Házbizottság. Ennek eredményeként készülne egy olyan módosító javaslat a Képviselő-
testület ülésére, amely tartalmazná a figyelemre méltó javaslatokat. Ebből lehetne válogatni, hogy mit támogatunk 
és mit nem. Kiegészülne a rendszer még azzal, hogy 1 évvel a hatálybalépés után megvizsgálnánk, hogy a rendelet 
beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket és az történik-e, amit szerettünk volna elérni, vagy esetleg korrekcióra szorul 
a szabályozás. Az észrevételekre nyitott vagyok, ezeket a második fordulóig kezelni is tudjuk. 
 
Deutsch László: Ezúton bejelentem, hogy a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület minden egyes sorával, minden 
egyes betűjével egyetért. 
 
Cserép Mihály Zoltán: A tervezetben az szerepel, hogy a névtelenül beérkezett bejelentéseket, észrevételeket 
törölni kell. Mi történik, ha valaki Gipsz Jakab néven szól hozzá? Hogyan lehet kiszűrni, hogy valós vagy fiktív egy 
bejelentő neve? 
 
dr. Mátyás Ferenc: Teljes mértékben nem lehet kiszűrni, de egyéb azonosító adatokat nem lehet elkérni, mert 
GDPR szabályozás ellenes lenne. Van egy törvényi nagytestvére ennek a szabályozásnak, a 2010. évi CXXXI. 
törvény, ami a társadalmi részvételről szól. A kormany.hu oldalon elvileg elérhetőek a jogszabály tervezetek, oda 
a törvények kivételével mindent fel kellene tenni. Dedikált e-mail cím és dedikált határidő van arra, hogy az 
állampolgárok véleményezzék az adott kormány-, vagy miniszteri rendeletet. Tehát törvényi szinten is ennyit tudtak 
tenni, hogy az arc nélküli trollokat kiszűrjék. Egy név és egy e-mail cím, illetve ezek adatkezelése jelenleg a 
lehetséges biztosíték. Az észrevétel tevője egy automatikusan generált válasz e-mailt kapna, amiben 
megköszönnénk a hozzászólást és tájékoztatnánk, hogy feldolgozás alatt áll a javaslata. Esetleg kaphat értesítést, 
hogy a rendeletet elfogadtuk és az utánkövetésben is részt vehet majd. A semminél talán ez is több. A név 
megjelenése szerintem visszatartó erővel tud funkcionálni és redukálja a ……………. Ha nincs szükség a név 
megadására, azt gondoljuk át és a második fordulóra lehet módosítani a javaslatot.  
 
Cserép Mihály Zoltán: Én is egy automatikus viszontválaszra gondoltam, amiben esetleg lehet egy megerősítő 
link, amire kattintva megerősíthető a hozzászólási szándék. Többet valóban nem lehet tenni. 
 
Szilágyi Zsolt: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 39/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
VB.8/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 39/2021. sz. - ”Javaslat az 
önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (I. forduló)” című - előterjesztést.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
(I. forduló) 

40/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
dr. Mátyás Ferenc: Ez a folyamat másik oldala lenne. Bár a jogalkotásról szóló törvény előírja, hogy a jogszabályok 
szövegének közérthetőnek kell lenniük, ez nem teljesül maradéktalanul. Egy jogi szöveg, ami megfelel a 
kritériumoknak, gyakran nincs összhangban a hétköznapi, mindennapi élet során használt beszéddel. Sok esetben 
a rendeletünkhöz fűzött indokolások sem terjednek ki olyan magyarázó jelleggel és részletességgel a tartalomra 
vonatkozóan, amit a lakosság könnyen értelmezni tudna. Ráadásul az Alaptörvényben kimondták, hogy a 
jogalkalmazás során a jogszabályok indokolását figyelembe kell venni. Ez közvetett módon azt is jelenti, hogy ha 
a jogalkalmazó ezt figyelembe veszi, akkor nekem, mint a norma címzettjének – akire vonatkozik az adott rendelet 
– szintén figyelembe kellene vennem. Az indokolásaink jelenleg kizárólag a napirendi pontnál érhetőek el. Ha utána 
akarok nézni, hogy egy korábbi lakásrendelet módosításnál mi volt az indok, elő kell keresnem az adott ülést, az 
adott napirendi pontot és az előterjesztést megnyitva, annak végén találom meg, amit keresek. Képviselőknél és 
bizottsági tagoknál elvárható, hogy tudják ezeket, bár a pontos napot visszakövetni így is kihívás. Egy kerületi 
lakostól mindez nem várható el, ritkán is értesülnek róla, hogy megalkottunk egy új szabályozást, ami esetleg rá is 
vonatkozik. Adnánk egy rendszeres tájékoztatást a honlapunkon és a Facebook csoportokban, hiszen azokat 
jobban pörgetik és követik az emberek. A közérzetiség mellett egy kis közéletiség is elférne az újságban. Ha ott 
megjelennének az összefoglalók, akkor egy széles körhöz jutnának el az információk.  
 
Szilágyi Zsolt: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 40/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
VB.12/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 40/2021. sz. - ”Javaslat az 
önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című - 
előterjesztést.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(9 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
4./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról 

46/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 

 
Gyurákovics Andrea: Bocsánat, nem ehhez a napirendhez, de a munkatervhez kapcsolódna a kérdésem. Tegnap 
tárgyalta a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a Bakáts téri parkolóhelyek kiváltásáról 
szóló előterjesztést, valamint a lakossági várakozási parkolóhelyek kijelölését. Úgy gondolom, hogy a jelen 
Bizottság hatáskörébe is tartozott volna ez a két téma, de nem látom a napirendünkön. Elnézést, én szóltam későn, 
mert felvehettük volna a napirendünkre, ha időben jelzek. Kérem, hogy a jövőben jobban koordináljuk, hogy melyik 
bizottság melyik anyagokat tárgyalja meg előzetesen. 
 
Szilágyi Zsolt: Bármilyen javaslatot elfogadok, ha időben érkezik a kérés. Sajnos így már nincs lehetőség beszélni 
róla. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 46/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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VB.13/2021. (IX.8.) 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. sz. - ”Javaslat a 
Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című - előterjesztést.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(10 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 

 
 
5./ Kupakgyűjtő szívek telepítése 

28/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 

 
Szilágyi Zsolt: Átadom az ülés vezetését Takács Zoltán képviselőtársamnak, mert én vagyok a napirendi pont 
előterjesztője. 
 
Takács Zoltán: Ilyen minőségemben is üdvözlök mindenkit. Az előterjesztő kíván hozzászólni? 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, támogassák a javaslatomat. Egyértelműen le vannak írva a telepítés előnyei. Egyrészt 
környezetvédelmi szempontból hasznos, másrészt beteg gyermekeken segítenénk vele. 
 
Hidasi Gyula: A Részönkormányzat megtárgyalta az előterjesztést. Az elvekkel egyetértettünk, a helyszínek 
tekintetében javasoltunk egy módosítást. A határozati javaslatban szereplő harmadik helyszínt változtatnánk meg 
a Napfény u. 6-8. sz. mögötti címre. Ott található egy szelektív sziget, a Spar áruház mögötti területen. Oda 
szeretnénk kérni a kupakgyűjtőt, mert ha valaki odaviszi a műanyag flakonokat, már rögtön a kupakokat is ki tudja 
dobni.  
 
Szilágyi Zsolt: Természetesen befogadom a módosító javaslatot. 
 
Takács Zoltán: Ezzel az akcióval a Bátor Tábor működését is segítenénk. Ez egy olyan szervezet, aminek egy 
normális országban nem is kellene működnie, de nem egy normális országban vagyunk. Fontos társadalmi 
feladatot látnak el, a beteg gyermekek életét próbálják jobbá tenni a saját eszközeikkel. Kérek mindenkit, hogy 
támogassa az előterjesztést. 
 
Szilágyi Zsolt: A Bátor Tábor van kiemelve az előterjesztésben, de más tevékenységre is lehet fordítani az ebből 
befolyó összeget. Sajnos nem egy jelentős tétel, de annyival is több. Bátor Tábor szervezésére és pólók 
nyomtatására szokták költeni a bevételt. 

 
Takács Zoltán: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 28/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
VB.14/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 28/2021. sz. - ”Kupakgyűjtő szívek 
telepítése” című - előterjesztést.  
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
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6./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2022. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra  
Sz-49/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
dr. Solt Péter: Tavalyhoz képest érdemben nem változott a pályázati kiírás. Az évszámok értelemszerű 
módosításán kívül egy pontban tér el a korábban elfogadottól. Kisebb adminisztrációs teherrel járó benyújtást 
teszünk lehetővé azoknak, akik tavaly ugyanazon a helyszínen rendelkeztek már engedéllyel. Most kibővítenénk a 
kört azokkal, akik 2019-ben is pályáztak, tavaly pedig a világjárvány miatt nem nyújtottak be igényt erre 
vonatkozóan. Figyelembe vennénk tehát azokat is, akik 2 évvel ezelőtt rendelkeztek terasszal ugyanilyen 
paraméterekkel. Hogy ne kelljen újra magamhoz ragadnom a szót, a következő napirendi ponttal kapcsolatban 
elmondanám, hogy tavalyhoz képest semmilyen változás nem történt a kiírásban az évszámok aktualizálásán túl. 
 
Gyurákovics Andrea: Technikai jellegű kérdésem lenne. A határozati javaslatban szereplő „előnyt élvez az a 
pályázó” szövegrészt nem tudom értelmezni, hiszen ez eddig is így volt. Nem emlékszem a tavalyi határozatra, 
akkor is így fogadtuk el? Most külön ki lettek emelve ezek a tételek, vagy 2020-ban is így szavaztuk meg? 
 
dr. Solt Péter: Ugyanígy volt tavaly is. 
 
Szilágyi Zsolt: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-49/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
VB.15/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az Sz-49/2021. sz. előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásokat jóváhagyja és a vendéglátó-terasz 

kialakítására beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg: 
előnyt élvez az a pályázó: 

- aki az általa üzemeltetett vendéglátóhely előtti közterületet kéri használatba, szempont a vendéglátóhely 
elhelyezkedése, a kért közterülethez viszonyítva a napi zökkenőmentes és gyors kiszolgálás, 

- aki a korábbi években is rendelkezett az érintett területen vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó 
közterület-használati engedéllyel,  

- aki ellen az előző, illetve tárgyévben a lakosság részéről a vendéglátó egységének, illetve vendéglátó-
teraszának üzemeltetésével kapcsolatban panasz nem érkezett,  

- aki a közterület-használatot követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza. 
Határidő: 2021. szeptember 23. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-49/2021. sz. előterjesztés szerinti vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó 

pályázatot írja ki és a beérkezett pályázatokat elbírálás céljából terjessze a Városgazdálkodási Bizottság elé.  
Határidő: a pályázat kiírására: 2021. szeptember 30. 

     a beérkezett pályázatok VB elé terjesztésére: a pályázat lezárását követő 90 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
7./ 2021. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra 

Sz-50/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-50/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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VB.16/2021. (IX.8.) 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ az Sz-50/2021. sz. előterjesztésben javasolt közterületeket fenyőfa árusításra kijelöli. 
2./ az Sz-50/2021. sz. előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást jóváhagyja. 
3./ a fenyőfa árusítási helyekre beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg: 

előnyt élvez az az árus, akire az alábbi feltételek együttesen fennállnak: 
- a korábbi évben/években is rendelkezett a kerületben fenyőfa árusítására vonatkozó közterület-használati 

engedéllyel,  
- ellene panasz nem érkezett,  
- az árusítás befejezését követően gondoskodott a területet rendezett, tiszta állapotáról. 

4./ felkéri Polgármestert, hogy a fenyőfa árusítására vonatkozó pályázatot írja ki, és a beérkezett pályázatokat 
elbírálás céljából terjessze a Városgazdálkodási Bizottság elé.  

Határidő: 2021. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
 

8./ Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti 
díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-51/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

dr. Solt Péter: Az előterjesztésben szereplő két határozati javaslat vagylagos. Vagy hozzájárul a Bizottság a 
közterület-használathoz, vagy nem. Ha igen, akkor is lehet díjmentesen, vagy bizonyos összeg megfizetése mellett. 
Tavaly megkapták a mentességet, de volt vita ezzel kapcsolatban. 
 

Gyurákovics Andrea: Valóban, és végül ingyen kapták meg a közterületet. Szerintem ettől a gyakorlattól idén sem 
kellene eltérni, főleg ezután a nehéz időszak után. 
 

Cserép Mihály Zoltán: Ez a könyvárusító kocsi lenne, ami a Kálvin téren szokott állni? 
 

dr. Solt Péter: Igen. 
 
Szilágyi Zsolt: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-50/2021. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
VB.17/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület 
(székhelye: 7700. Mohács, Szentháromság u. 12/a.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 2. szám előtti 
díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére 2021. szeptember 15. napjától - 2022. szeptember 14. napjáig 
könyves szekérről és kínáló pultokról történő közhasznú könyv árusítás céljára a közterület-használathoz 
díjmentesen hozzájárul.   
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Deutsch László a bizottság tagja elhagyja az üléstermet. 
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9./ Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 33/C szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén Heginvest Kft. 
által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-52/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Az eredetihez képest csökkenteni szeretné a kiszolgálási időt. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-52/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
VB.18/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Heginvest Kft. (székhelye: 1096 Budapest, Thaly 
Kálmán utca 52. fsz.) részére a 2021. szeptember 9. – 2021. december 31. közötti időszakra a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerül a Tűzoltó utca 33/C szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 35 m2-es 
területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét vasárnapi zárvatartás mellett az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- hétfőtől – szerdáig: 07.30 órától - 22.00 óráig, 
- csütörtökön és pénteken: 07.30 órától - 23.00 óráig, 
- szombaton: 08.30 órától 23.00 óráig. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 
 
 
10./ A 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatának módosítása (Borbár Kft.) 

Sz-53/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Szintén nyitvatartás csökkentése szerepel az előterjesztésben.  
 
dr. Solt Péter: Elnézést, ki kell javítanom Elnök Urat. Nyitvatartás növelése iránti kérelemről van szó, de nem az 
érzékeny idősávban, hanem korábban szeretné megkezdeni a terasz használatát. 16.00 óra helyett 13.00 órakor 
nyitna ki.  
 
Szilágyi Zsolt: Erre a vendéglátóhelyre korábban érkezett lakossági panasz. Cigarettafüst szállt be az ablakon, a 
zajtól nem tudtak aludni. Ennek van valamilyen hivatalos nyoma? 
 
dr. Solt Péter: Egy lakótól érkezett több panasz. Az elmúlt 2-3 hónapban már ez is megszűnt. Behívtuk az 
üzemeltetőket és kértem, hogy értékeljék ők maguk a helyzetet. Megbeszéltük, hogy mit tudnak tenni a panaszok 
elkerülése érdekében. Remélem, hogy ennek is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban már nem érkezett 
bejelentés. Ha érkezik újabb észrevétel, ki fogjuk vizsgálni. Mostanra konszolidálódott a helyzet. 
 
Deutsch László a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztés szerint a korábbi döntéshez mellékelve volt „a társasház közös képviselőjének 
negatív véleménye, melyhez csatolva volt egy táblázat a terasz nyitás elleni 20 lakó tiltakozásának aláírásával”. 
Én ezt nem találtam sehol. 
 
dr. Solt Péter: Ez az előző határozatnál volt, amikor a terasz engedélyéről volt szó. A nyitvatartási időre vonatkozó 
kérésnél, azaz jelen esetben nem éreztük úgy, hogy relevanciája lenne ennek a kérdésnek. Lehet, hogy jobb lett 
volna mellékelni. Azzal általában nem szokott probléma lenni, hogy nem az érzékeny idősávban akar tovább nyitva 
tartani, hanem korábban szeretne kezdeni. 
 
Gyurákovics Andrea: Ebben az esetben is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az engedélyt nem a Bizottság 
adta meg. A lakossági panaszokat mi figyelembe szoktuk venni, de úgy látszik, hogy az egyszemélyi döntésnél ez 
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nem érte el az ingerküszöböt. Igen nehéz helyzetbe kerültünk megint, mert olyan határozatot kell megvédenünk, 
amit nem mi hoztunk. Ez elég visszás helyzet, hiszen joggal mondhatja a lakosság, hogy hogyan dolgozik ez a 
bizottság, hogyan veszi figyelembe a mi észrevételeinket? Érdemes ezt elmondani a jegyzőkönyvbe és tisztázni 
előre az esetleges félreértések miatt, amik a Bizottság számonkéréséhez vezethetnek a legelső határozattal 
kapcsolatban. Az biztos, hogy idén május 7-én a döntést nem a Bizottság hozta. Ha mi döntöttünk volna, 
valószínűleg a probléma is hamarabb megoldódott volna. 
 
Szilágyi Zsolt: A terasz engedélyekre visszatérve, azok a vendéglátóegységek egyáltalán nem élveznek előnyt, 
akikre panasz érkezett. A kritikus helyeket illetően ezt majd nyilván figyelembe is vesszük a hozzájárulások 
megadásánál. Most viszont a nyitvatartási időről kell döntenünk. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-53/2021. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
VB.19/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: 
a Borbár Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10/B. 1/11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti - (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Ferenc tér 1. szám előtti díszburkolatos parkoló 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2021. szeptember 9. napjától – 2021. október 31. napja közötti időszakra 
vonatkozóan vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához – vasárnapi zárvatartás mellett, 
hétfőtől - csütörtökig: 13.00 órától - 23.00 óráig, pénteken és szombaton: 13.00 órától – 23.30 óráig tartó maximális 
kiszolgálási időben meghatározva – az alábbi feltétellel hozzájárulok, melyre az egyes veszélyhelyzeti 
intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésben foglaltak alapján ingyenesen 
jogosult. 
A Budapest Közút Zrt. BPK/4914-2/2021 számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása szerinti 3 db parkolásgátló 
oszlop ideiglenes eltávolítása során az önkormányzat tulajdonában álló parkolásgátló oszlopok állapotának 
megőrzésével köteles tárolni és a vendéglátó terasz elbontása esetén a parkolásgátló oszlopokat az eredeti 
helyükre, szakszerűen, az eredeti állapotuknak megfelelően, eredeti magasságukban köteles visszahelyezni. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 

 
11./ Abou Abdo Roland Budapest IX. kerület Berzenczey u. 28. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda és 

parkoló területére benyújtott közterület-használat hosszabbítás iránti kérelme 
Sz-54/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Gyurákovics Andrea: Szeretném kérni a Városüzemeltetési és Felújítási Irodát, hogy a szavazásunk eredményét 
tolmácsolja az üzemeltetők felé jelezve, hogy éppen csak megkapták az engedélyt. Figyelünk rájuk és ha újabb 
panasz érkezik, arra egy következő kérelmüknél emlékezni fogunk. Bocsánat, még az előző napirendhez tartozik, 
csak nem tudtam máskor elmondani. 
 
Szilágyi Zsolt: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-54/2021. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
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VB.20/2021. (IX.8.) 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Abou Abdo Roland (székhelye: 6723. Szeged, Szent László u. 2.) 
részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37136) hrsz-ú 
közterületre, a Budapest IX. kerület Berzenczey u. 28. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló 95 m2-es 
területére 2021. október 01. napjától - 2021. december 31. napjáig felvonulási terület céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,-Ft/m²/nap. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
 
12./ Az Insular-Tech Kft. Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. sz. előtti nem díszburkolatos 

gyalogjárda, parkoló és útpálya területére benyújtott forgalmi rend változással járó közterület-használat 
(daruzás) iránti kérelme 

Sz-55/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-55/2021. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
VB.21/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Insular-Tech Kft. (székhelye: 1141. Budapest, Paskál u. 27/b.) 
részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzata közös 
tulajdonát képező (38017/20) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. szám előtti nem 
díszburkolatos gyalogjárda, parkoló és útpálya 880 m2-es területére 2021. szeptember 20. napjától - 2021. 
szeptember 24. napjáig forgalmi rend változással járó felvonulási terület (daruzás) céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 221,-Ft/m²/nap. (A 
23474/24480 tulajdoni aránynak megfelelő mértékben.) 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönöm a részvételt, az ülést 11.05 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Cserép Mihály Zoltán      Szilágyi Zsolt 
            bizottsági tag            elnök 
 
 
 
 
 
     Rapay-Kósa Eszter 
     jegyzőkönyvvezető 


