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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városgazdálkodási Bizottság 
 

 
Jegyzőkönyv 

készült a Városgazdálkodási Bizottság 2021. november 10-én 
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 (igazoltan távol), 
 Deutsch László, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Hidasi Gyula, 
 Takács Zoltán, 
 Dr. Szabadkai Antal, 
 Szántai Zsombor, 
 Tóth-Süveg Anna tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Szabolcs Mária aljegyző, dr. Sotkó Béla irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, 
Petrovitsné Fehér Judit irodavezető-helyettes, dr. Solt Péter irodavezető-helyettes, dr. Világos István 
csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs, 
Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
Szilágyi Zsolt: Köszöntöm a Bizottság tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Bizottság 10 fővel 
határozatképes, az ülést 10:07 órakor megnyitom. Kérem, hogy az Sz-112/2021. tájékoztatót az If Kávéházzal 
kapcsolatban vegyük fel napirendre. Ki lett osztva egy tájékoztató a részvételi költségvetésről. Ha erről szeretne 
valaki bővebben hallani, itt van az ülésen Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs, neki lehet kérdéseket feltenni 
erre vonatkozóan. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 30/2021. (XI.10.) 

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

(egyfordulóban) 
73/2021., 73/2-3/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 

54/2/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 

 
3./ MCM Manga Cowboy Kft. közterület-használat iránti kérelme 
  Sz-128/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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4./ NORKABÁR Kft. közterület-használat iránti kérelme 
  Sz-129/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
5./ Piazza D. F. Kft. közterület-használat iránti kérelme 
  Sz-130/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

6./ B2 TERV Kft. közterület-használat iránti kérelme 
  Sz-131/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
7./ A 208/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat módosítása (Zora Lamental Kft.) 
  Sz-132/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
8./ A 2021. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján 
  Sz-145/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
9./ „BLAST BEAT BAR” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelme 
  Sz-133/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
10./ Tájékoztató az If Kft. által üzemeltetett „If Kávéház” vendéglátóhely zajvédelmi hatósági eljárásáról 

Sz-112/2021. sz. előterjesztés   
 Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

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

 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
dr. Szabadkai Antal: Elolvastam a tájékoztatót és nagyon jó dolognak tartom. A 2022-es évre nem lesz jelentősebb 
összeg, mint ez a kísérleti 10 millió Ft? Mit tervezünk ennek fedezeteként a jövő évben? 
 
Ignáth Kitti: Remélem, hogy a következő költségvetésben nagyobb összeg fog rendelkezésre állni. Józsefváros 
120 millió Ft-tal indította el ezt a programot, a mi 10 millió Ft-unk ehhez képest kevéske. Arra lesz elegendő, hogy 
megnézzük, működik-e az a módszer, amit kitaláltunk. Bízom benne, hogy jövőre nagyobb összeget szavaznak 
meg erre a sorra. 
 
Gyurákovics Andrea: Van olyan csoport, akit konkrétan megcéloz ez a költségvetés, vagy a teljes összegre lehet 
javaslatokat tenni? 
 
Ignáth Kitti: A Fővárosnál pl. vannak a különböző Budapest programok, vagy a zöld program. Ilyesmire gondol 
Képviselő Asszony, vagy esetleg társadalmi csoportokra?  
 
Gyurákovics Andrea: A költségvetésben vannak sorok, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Gondolom, ez a 
kiadási oldalon fog szerepelni. Említem pl. a környezetvédelmet, közterületek karbantartását. Van ilyen jellegű, 
körülhatárolt csoport, amit megcéloz ez a részvételi költségvetés? 
 
Ignáth Kitti: Jöhetnek zöldterületet érintő ötletek is, az a lényeg, hogy innovatív legyen és ne szerepeljen még más 
soron. Olyanra nem fogjuk felhasználni, amit már egyéb soron beterveztünk és amiatt egyébként is meg lett volna 
valósítva. Új, lakosság részéről érkező javaslatokra gondolunk, amik nekünk még nem jutottak az eszünkbe. Lehet 
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rendezvényt, utcabútort, zöld növényzetet érintő téma is, az eddigiek alapján egyébként ez utóbbi fog nagy 
számban megjelenni. 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönjük szépen, áttérünk a napirendi pontjainkra. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 

(egyfordulóban) 
73/2021., 73/2-3/2021. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Romhányi Ildikó: Szeretnék kiegészítést tenni a 73/3/2021. sz., most kiosztott előterjesztéshez. A szöveg utolsó 
előtti sorában 30.000 Ft szerepel, de a „bölcsőde konyha felújítása” sorra 30.000 eFt-ot, azaz 30 millió Ft-ot 
szeretnénk átcsoportosítani az általános tartalék terhére. 
 
dr. Szabadkai Antal: Elég rossz optikája van annak, hogy a költségvetés tervezete 5,8 milliárd Ft hiányt mutat. 
Érdemes lenne néhány szót mondani arról, hogy ez technikai jellegű hiány, ami nem zavarja különösebben a 
kerület költségvetését, vagy valóban egy érdemi dolog? A tavaly, illetve tavaly előtt kimutatott hiány 
nagyságrendben hasonló volt? Milyen hatással van ez a kerület gazdálkodására? 
 
Romhányi Ildikó: A költségvetési egyenleg, amit a rendelet szövegében költségvetési hiánynak nevezünk és 
állapítunk meg, az Államháztartási törvény által előírt felépítés. Az 1/A mellékletben elfogadjuk az összegeket és 
az előirányzatokat. A törvény szerint meg kell állapítani a költségvetési rendeletben a működési költségvetés 
bevételét, kiadását, illetve a felhalmozási költségvetés bevételét és kiadását. Ez a négyes a költségvetési kiadás. 
A költségvetési egyenleg a bevételek és kiadások egyenlege, ez mutatja meg a hiányt. Jelenleg valóban 
5.814.626.000 Ft ezzel a módosítással, de ettől nem kell megijedni. Nem hiányzik a kasszából, likviditási gondunk 
nincs. Látszik a szöveges részben és az 1/A mellékletben is, hogy a költségvetés módosítás felosztása nem zárul 
be, hiszen bemutatjuk a működési-finanszírozási, illetve a felhalmozási-finanszírozási bevételeket, a kiadási 
oldalon szintén. A hiány ezekkel a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal korrigálódik. Látszik a számokból, a 
rendeletben is megjelenik, hogy 2.233.000 eFt felhalmozási-finanszírozási bevételünk, illetve 3.725.000 eFt 
működési-finanszírozási bevételünk van. Ez igazából a tavalyi költségvetési maradvány összege. Ha ezt a két 
számot összeadjuk, ezzel korrigálódik az egyenlegünk és máris plusz tartományban vagyunk az így kapott 
számokkal. Ez a törvény szerinti felosztás, nincs hiányunk. Évek óta közel ilyen nagyságrendekben dolgozunk. 
 
Szilágyi Zsolt: Több kérdés nincs, kérem szavazzunk a 73/2021. és a 73/3/2021. sz. előterjesztések határozati 
javaslatáról az elhangzott módosítással együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 31/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2021. és 73/3/2021. sz. - 
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2021. november 11. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 

54/2/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 

 
Cserép Mihály Zoltán: Az előterjesztőt szerettem volna megkérdezni, hogy mi indokolja az 5 órában történő 
maximalizálást a korábbi, 6 órával szemben? 
 
Gyurákovics Andrea: Az előző képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk meg első fordulóban a módosító indítványt. 
Ott több javaslat is érkezett a képviselők részéről, amik közül többet is befogadott az előterjesztő, így bekerültek a 
második fordulóban tárgyalandó tervezetbe. Az 5 órás limitet a Polgármester Asszony javasolta, ezek szerint azóta 
nem beszéltek egymással. 
 
dr. Szabadkai Antal: Most A és B javaslat van, mert frakcióülésen nálunk az hangzott el, hogy amennyiben egy 
ülés elhúzódik, vagy másnap, vagy 1 hét múlva folytatódik. Erre van megoldás, hogyan szavazzuk meg? 
 
Gyurákovics Andrea: Több javaslat érkezett, ezért került be több alternatíva a tervezetbe. Egyébként mi a 
másnapi folytatás mellett tesszük le a voksunkat, hogy egy ülésen minél hamarabb legyünk túl. Ezzel a Hivatal 
munkáját könnyítjük meg, bár a legjobb az lenne, ha egy nap alatt végeznénk. 
 
Szántai Zsombor: Működik egy SZMSZ-Szerkesztő Ideiglenes Bizottság is, miért nem az általuk készített SZMSZ 
módosítás része ez a javaslat? Miért külön szálon fut ez az anyag? 
 
Gyurákovics Andrea: Az SZMSZ-Szerkesztő Ideiglenes Bizottság még nem fejezte be a munkáját, nem tudjuk, 
hogy mikor fognak végezni és mikor készül előterjesztés a Képviselő-testület ülésére. Az első ígéret az volt, hogy 
szeptember-október környékén tárgyaljuk meg, majd ez eltolódott decemberre, de most úgy néz ki, hogy jövő év 
elejére csúszik. Nem tudjuk, hogy mikor készül el a végleges változat, de úgy gondolta a Frakció, hogy addig is ezt 
a helyzetet meg kell oldani. Egyébként dr. Mátyás Ferenc Momentumos képviselő is tett már javaslatot erre 
vonatkozóan, ő külön rendeletet alkotott, de az indoka ugyanez volt. 
 
Szilágyi Zsolt: Több kérdés nincs, kérem szavazzunk az 54/2/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 32/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2/2021. sz. - ”Módosító 
indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.” 

(5 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ MCM Manga Cowboy Kft. közterület-használat iránti kérelme 
  Sz-128/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az Sz-128/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 33/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a MCM Manga Cowboy Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday 
utca 31/J. fsz. 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – 
üzlete előtti és melletti - (36929) hrsz-ú  közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/C. szám előtti 
díszburkolatos parkoló 4 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2021. december 1. napjától – 2021. december 31. napjáig terjedő  időszakra, vendéglátó terasz 
kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre Kérelmező 
az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló  176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján ingyen 
jogosult. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ NORKABÁR Kft. közterület-használat iránti kérelme 
  Sz-129/2021. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az Sz-129/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 34/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a NORKABÁR Kft. (székhelye: 1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 
23. 1/4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti 
- (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló 9 m2-es 
területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. november 11. 
naptól – 2021. december 1. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz 
hozzájárul, melyre Kérelmező az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló  176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 
2. § (1) bekezdés alapján ingyen jogosult. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Piazza D. F. Kft. közterület-használat iránti kérelme 
  Sz-130/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az Sz-130/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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VB 35/2021. (XI.10.) 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Piazza D. F. Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fsz. 
2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú 
közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos területre vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület használathoz – hétfőtől péntekig 8.00 – 21.00 óráig, szombaton és vasárnap 9.00 – 20.00 óráig 
tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva az alábbi bontásban hozzájárul: 

- 2021. november 11. – 2022. február 28. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 2 m2-es területére, 
-  2022. március 1. – 2022. április 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 3 m2-es területére, 
-  2022. május 1. – 2022. június 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 6 m2-es területére, 
-   2022. július 1. – 2022. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 8 m2-es területére, 
-  2022. július 1. – 2022. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos 
forgalom elől elzárt rész 4 m2-es területére, 

melyre az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján 
2021. december 31. napjáig ingyenesen jogosult, a fizetendő közterület használati díj 2022. január 1. napjától 2022. 
szeptember 30. napjáig elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban 
(06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ B2 TERV Kft. közterület-használat iránti kérelme 
  Sz-131/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az Sz-131/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 36/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a B2 TERV Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Sramli utca 1. 4. em. 
19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és 
melletti - (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló 20 
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. november 
11. naptól – 2021. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához – hétfői 
zárvatartás mellett, keddtől csütörtökig:  10.00 órától - 23.00 óráig, péntektől szombatig:   10.00 órától 23.30 óráig, 
vasárnap: 10.00 órától - 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, melyre az egyes 
veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján 2021. december 
31. napjáig ingyenesen jogosult. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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7./ A 208/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat módosítása (Zora Lamental Kft.) 
  Sz-132/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Deutsch László: Hol van az előterjesztő? Soha nincs jelen, és ez már sorozatosan fordul elő. Ezért kérem Elnök 
Urat, hogy ezt tegye szóvá a holnapi képviselő-testületi ülésen.  
 
Szilágyi Zsolt: Ez már valóban többször elhangzott, jogosan. Alpolgármester Úr szokott itt ülni, de most ő sincs 
itt. Jelezni fogom holnap ezt az észrevételt. Több kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az Sz-132/2021. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 37/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a 208/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: 
„A Városgazdálkodási Bizottság a Zora Lamental Kft. (székhelye: 1185 Budapest, Üllői út 638.) részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, 
a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló 28 m2-es területére és a gyalogjárda 16 
m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a koronavírus-
világjárvány miatti veszélyhelyzet idején a vendéglátó üzletekre vonatkozó korlátozó intézkedések feloldását 
követő 1. naptól – 2021. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 
hozzájárul, melyre a 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján ingyenesen jogosult. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ A 2021. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján 
  Sz-145/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Gyurákovics Andrea: Alap esetben ez egy technikai szavazás szokott lenni, mert vannak kijelölt területeink és 
vannak ezekre jelentkező pályázók. Viszont a mostani két szempontból is érdekes helyzet. Az Angyal István tér 
félig felvonulási terület a metróépítés miatt. Ott hol lesz a kijelölt hely? Ettől is érdekesebb a Csarnok tér, ott 
2x25+10 m2 helyet kérnek a fenyőfa árusok, ami alap esetben megoldható, de a ma délutáni KOEN ülésen lesz 
egy előterjesztés, ami karácsonyfa felállításáról szól a Csarnok téren. Ismerve a területet, nem akkora nagy a hely, 
hogy ez a két dolog elférjen egymás mellett. Nem a Városüzemeltetési Irodát szeretném piszkálni, de melyik élvez 
előnyt a másikkal szemben? A fenyőfaárus a 60 m2 területével – ami egyébként eddig minden évben ezt a célt 
szolgálta -, vagy a 6 méter magas fenyő, ami miatt egy betonalapot ásva szétszedik a zöldterületet? A KOEN Sz-
117/2021. sz. előterjesztéséről beszélek, ha valaki meg szeretné nézni miről beszélek. Valószínűleg költői kérdés, 
hogy ez most hogyan lesz megvalósítva azon a picike téren? 
 
dr. Solt Péter: A költői kérdésre csak költői választ adhatnék. Tekintettel arra, hogy kiírtunk egy pályázatot és erre 
jelentkeztek a résztvevők, nem tehetjük meg, hogy nem adjuk meg a közterület-használati engedélyt, hiszen 
tartalmilag és formailag is érvényes ajánlatot tettek az általunk megjelölt helyszínre. Nem ismerem a karácsonyfa 
állításra vonatkozó terveket, így azt sem tudom, hogyan viszonyul egymáshoz a két dolog. Megpróbálok erre 
választ találni, az ülés végéig igyekszem megtudni ezt és az Angyal István téren kijelölt pontos helyet is. 
 
Gyurákovics Andrea: Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni a 
Városüzemeltetési Irodát, csak fel szerettem volna hívni a figyelmet erre az anomáliára. Fenyőfa árusításra a hotel 
előtt, az átjáró részen és a szökőkút előtti kis zöld területen van lehetőség. Hosszú évek óta ezeket a helyeket 
használják az árusok, mert máshol nem is férnének el. Fák, padok, játszótér miatt máshova technikailag nem is 
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lehet tenni ezt a tevékenységet. Az Iroda kiírt egy pályázatot, ami egy minden évben ugyanekkor visszatérő 
pályázat és valaki egy tollvonással keresztül akarja húzni. Ezzel megint a Hivatalnak okoz valaki a fejtörésnél kicsit 
több kellemetlenséget. A pályázatot minden esetre támogatom. 
 
Szilágyi Zsolt: Javaslom, hogy a költőt holnap kérdezze meg Képviselő Asszony. Külön szavazunk a 
pályázatokról, először az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 1. pontjáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 38/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Farkas Mihály pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Farkas Mihály 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület 
Angyal István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 4. sorszámon kijelölt – 20 m²-es közterületére 2021. 
december 15-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 243.600,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 2. pontjáról. 
 
VB 39/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ Zsigmond Árpád pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpád részére a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Dési Huber u. - Pöttyös utca 
(hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 05-
től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 83.100,- Ft. 

2./ E. I. pályázatát érvényesnek nyilvánítja, de a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Dési Huber u. - Pöttyös utca (hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 
1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 10-től 2021. december 24-ig tartó időszakra 
fenyőfa árusítás céljára kért közterület-használathoz nem járul hozzá, mert a helyszínre más pályázó előnyösebb 
ajánlatot tett. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 3. pontjáról. 
 
VB 40/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes 
József részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. 
kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2021. 
december 08-tól 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 345.100,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 4. pontjáról. 
 
VB 41/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes 
József részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. 
kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2021. 
december 08-tól 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 345.100,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 5. pontjáról. 
 
VB 42/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Benczes János pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes 
János részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. 
kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 10 m²-es közterületére 2021. 
december 07-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 146.160,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 6. pontjáról. 
 
VB 43/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Zsigmond Árpád pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond 
Árpád részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. 
kerület Pöttyös utca metrófelszín (hrsz.:38299/5) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es 
közterületére 2021. december 21-től 2021. december 23-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 26.775,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 7. pontjáról. 
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VB 44/2021. (XI.10.) 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ Zsigmond Árpádné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpádné részére a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Napfény u. 10. sz. előtti (hrsz. 
38236/97) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 05-től 2021. 
december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 178.500,- Ft. 

2./ E. I. pályázatát érvényesnek nyilvánítja, de a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Napfény u. 10 (hrsz.:38236/97) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon 
kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 10-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás 
céljára kért közterület-használathoz nem járul hozzá, mert a helyszínre más pályázó előnyösebb ajánlatot tett. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 8. pontjáról. 
 
VB 45/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Sebőkné Léhn Irén pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Sebőkné 
Léhn Irén részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest 
IX. kerület Ferenc tér (hrsz.:37450) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. 
december 12-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 158.340,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk az Sz-145/2021. sz. előterjesztés 9. pontjáról. 
 
VB 46/2021. (XI.10.) 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Molnár Jánosné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Molnár 
Jánosné részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. 
kerület Ecseri út – Üllői út – szerviz út által határolt terület (hrsz.:38236/202) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon 
kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 20-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás 
céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 20.775,- Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: A következő napirendi pontokat zárt ülésen kell tárgyalnunk, tehát zárt ülést rendelek el.  
 
 
A 9-10. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VB 47/2021. (XI.10.) sz. határozat a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találthatóak.  
 
 
 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönöm mindenkinek a részvételt, a nyílt ülést 11:06 órakor bezárom. 
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K.m.f. 
 
 
 

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


