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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városgazdálkodási Bizottság 
 

 
Jegyzőkönyv 

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

 
Ülés helye:     Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
      Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Szilágyi Zsolt elnök, 
 Cserép Mihály Zoltán, 
 Cseri Balázs (igazoltan távol), 
 Csóti Zsombor (igazoltan távol), 
 Deutsch László, 
 Hidasi Gyula, 
 Takács Zoltán, 
 Dr. Szabadkai Antal, 
 Szántai Zsombor, 
 Tóth-Süveg Anna (igazoltan távol) tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Szabolcs Mária aljegyző, dr. Sotkó Béla irodavezető, Koór Henrietta csoportvezető, Rapay-
Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
 
12./ Állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése 
 Sz-154-157/2021., Sz-189/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
VB 61/2021. (XII.8.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Fortia Trading Kft. kérelmének helyt ad és az üzemeltetésében 
lévő 1097 Budapest, Lónyay u. 28. pinceszint sz. alatti, „GoSip Bar” elnevezésű vendéglátó üzlet korlátozás alá 
eső időszakban történő állandó éjszakai nyitvatartását hétfőtől szombatig 02.00 óráig és vasárnap 24.00 óráig 
engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Szilágyi Zsolt Zoltán elnök 

(6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
VB 62/2021. (XII.8.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Club9 Kft. kérelmének helyt ad és az üzemeltetésében lévő 
Budapest IX., Üllői út 61. pinceszint sz. alatti, „Club IX” elnevezésű vendéglátó üzlet korlátozás alá eső időszakban 
történő állandó éjszakai nyitvatartását hétfőtől vasárnapig 04.00 óráig engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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VB 63/2021. (XII.8.) sz. 
Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Artsoft Hungary Kft. kérelmének helyt ad és az üzemeltetésében 
lévő Budapest IX., Zombori u. 16. sz. alatti, „DARK” elnevezésű vendéglátó üzlet korlátozás alá eső időszakban 
történő állandó éjszakai nyitvatartását hétfőtől vasárnapig 06.00 óráig engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
VB 64/2021. (XII.8.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Tresser Restaurants Kft. kérelmének helyt ad és az 
üzemeltetésében lévő 1095 Budapest, Boráros tér 7. sz. alatti, „McDonald’s” elnevezésű vendéglátó üzlet 
korlátozás alá eső időszakban történő állandó éjszakai nyitvatartását hétfőtől csütörtökig és vasárnap 24.00 óráig, 
pénteken és szombaton 02.00 óráig engedélyezi. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
VB 65/2021. (XII.8.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az STR EXPRESS Kft. kérelmének helyt ad és az üzemeltetésében 
lévő Budapest IX., Pipa u. 6. fszt. VI. sz. alatti, „CLOCK BAR” elnevezésű vendéglátó üzlet korlátozás alá eső 
időszakban történő állandó éjszakai nyitvatartását hétfőtől vasárnapig 06.00 óráig engedélyezi.” 

(3 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


