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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városgazdálkodási Bizottság 

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városgazdálkodási Bizottság 2022. november 16-án 

10.00 órakor tartott rendes nyílt 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), 
 Gyurákovics Andrea, 
 Hidasi Gyula, 
 Takács Zoltán, 
 Dr. Szabadkai Antal, 
 Szántai Zsombor,  
 Deutsch László (igazoltan távol), 
 Tóth-Süveg Anna tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Rimovszki Tamás irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, dr. 
Sotkó Béla irodavezető, Szili Adrián irodavezető, dr. Solt Péter irodavezető-helyettes, Koór Henrietta 
csoportvezető, Fábián Beatrix jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Domonkos László, a Ráday SoHo Egyesület elnöke, Polyák Béla, a FESZOFE Kft. igazgatója 
 
 
Szilágyi Zsolt: Köszöntöm a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 fővel 
határozatképes, az ülést 10.05 órakor megnyitom. Szeretném megkérdezni, hogy napirend előtt valaki szeretne-e 
szólni. Napirend előtti jelentkező Takács Zoltán. Mindenkihez megérkezett a költségvetéshez a 245/3-5/2022-es 
módosító javaslat? Szavazzunk a napirendről a módosításokkal együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 202/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

245/2022., 245/2-5/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a Ráday utca közútkezelői feladatainak átvételére 

244/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 23/2022. (II.16.) számú határozatának módosítása (SHAKKOUR Kft.) 

Sz-365/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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4./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 36/2022. (II.16.) számú határozatának módosítása (TIA & INVEST Kft.) 
Sz-366/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
5./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 83/2022. (III.9.) számú határozatának módosítása (Input Bar & Bistro Kft.) 

Sz-367/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
6./ RÁDAY 29. BISTRO Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkoló területére 
vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-369/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

Sz-370/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. Budapest IX. kerület Páva u. 10-12. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda 
területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-371/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
9./ A 2022. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján 

Sz-372/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ Millenium Étterem Kft. által Budapest IX. kerület Vágóhíd utca 2. szám előtti nem díszburkolatos gyalogjárda 
területén kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-377/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 45/2022. (II.16.) számú határozatának módosítása (MILK FOAM Kft.) 

Sz-378/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
(8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Takács Zoltán: Csak egy apró dolgot szeretnék jelezni a Hivatal felé. A Tompa utca legelején, a Ferenc térnél van 
egy B-terv Kávézó nevű vendéglátóipari egység, amivel semmi probléma nincs. Elbontotta a teraszát és a terasz 
alatt elfelejtett takarítani, aminek következtében most parkoló autók állnak körülbelül 2-3 cm vastag szeméten, szó 
szerint. Ebben semmi eufemizmus sincs. Kérném a Hivatal dolgozóit, hogy jelezzék a B-terv Kávézónak, hogy úgy 
kell visszaadni a közterületet, ahogy átvették. Esküszöm, hogy nem volt odaszórva 3 cm vastag szemét előtte. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

245/2022., 245/2-5/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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Szilágyi Zsolt: Valakinek van-e kérdése? Nem látok bejelentkezőt. Külön szavazunk a módosítókról. Előterjesztők 
nincsenek itt. Hozzájuk kérdést nem tudnak intézni, esetleg a Hivatalhoz. Kérem, szavazzunk a 245/3/2022 sz., 
Takács Máriusz önkormányzati képviselőnek a módosító javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 203/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/3/2022 sz. – „Módosító 
indítvány a 245/2022. sz. előterjesztéshez (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének támogatása” című – 
előterjesztést.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
Cserép Mihály Zoltán és Tóth-Süveg Anna, a bizottság tagjai nem szavaztak. 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Cserép Mihály Zoltán (mikrofonon kívül): Elnézést, mi az a három módosító? 
 
Szilágyi Zsolt: Az előbb kérdeztem meg, az elején, hogy mindenki megkapta-e a módosítókat. 
 
Cserép Mihály Zoltán (mikrofonon kívül): Most írta, hogy föl van töltve. A 2-es, 4-es, 5-ös fönt van. A 3-as 
nincsen fönt. Nem tudom, hogy milyen módosítók vannak. Én azt látom, hogy mi van feltöltve. 
 
Szilágyi Zsolt: Felsoroltam, hogy a 245/3-5. Olyan egyértelmű, ha nem mindenkinek egyértelmű, arról nem én 
tehetek. 
 
Cserép Mihály Zoltán (mikrofonon kívül): A 2-es, 4-es, 5-ös módosítót látom, a 3-as nincsen feltöltve.  
 
Szilágyi Zsolt: Oké. De 3-ast is mondtam.  
 
Cserép Mihály Zoltán (mikrofonon kívül): Én meg nem értettem, elnézést. 
 
Szilágyi Zsolt: Nem csendőrködni kell, hanem odafigyelni a dolgokra. Hangosabban beszéljek? Jó. Most elég 
hangosan beszélek? 
 
Cserép Mihály Zoltán (mikrofonon kívül): Most igen. 
 
Szilágyi Zsolt: Kimondottan Cserép Mihály Zoltánnak hangosabban, hogy ő is hallja. A 245/3-as Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.000.000 forinttal támogatja a 
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét. Megfelelő? Ez a lényege. De most arról döntünk, hogy visszavonjuk 
az előző szavazást, mert valaki nem hallotta. Kérem, szavazzunk erről! 
 
 
VB 204/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 203/2022. (XI.16.) sz. határozatát visszavonja. 
Határidő: 2022. november 16. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk újra a 245/3/2022 sz. előterjesztés módosító 
javaslatáról. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 205/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/3/2022 sz. – „Módosító 
indítvány a 245/2022. sz. előterjesztéshez (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének támogatása” című – 
előterjesztést.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Érdekes módon mindig csak ő nem hallja. A 245/4/2022-es módosító javaslat mindenkinek 
megvan? Ezt befogadta Baranyi Krisztina, de szavazzunk róla külön. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 206/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/4/2022 sz. – „Előterjesztői 
kiegészítés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosításáról 
szóló 245/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: 245/5/2022 sz. Torzsa Sándor és Jancsó Andrea módosító javaslata. Kérem, szavazzunk a 
245/5/2022 sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 207/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/5/2022 sz. – „Módosító javaslat 
a 245/2022. számú előterjesztéshez (orvosi rendelők)” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérem, szavazzunk egyben az egész költségvetésről. Szavazzunk a 245/2022 sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 208/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/2022 sz. és 245/3-5 – 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – 
előterjesztéseket.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Javaslat a Ráday utca közútkezelői feladatainak átvételére 
244/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Átvesszük a Budapest Főváros Önkormányzatától a Ráday utca közútkezelői feladatait.  
 
Gyurákovics Andrea: Annyi apró megjegyzéssel, hogy előterjesztőnek Baranyi Krisztina polgármester van 
feltüntetve. Ezt három képviselő kezdeményezte és indította el: dr. Mátyás Ferenc, Deutsch László és szerény 
személyem. Örülünk, hogy a Polgármester Asszonynak tetszenek az ötleteink. Bárcsak neki jutott volna először 
eszébe és nem nekünk, képviselőknek kellett volna ezt az egész folyamatot végigvinni. És még egy ember lett 
kihagyva ebből a történetből, az pedig Reiner Roland alpolgármester úr, aki fölkarolta és segített nekünk sokat 
ebben a történetben. Tulajdonképpen azok, akik ezzel dolgoztak, nincsenek benne. De hát semmi gond, a lényeg 
az, hogy megoldódjon ez a dolog. 
 
Szántai Zsombor: Csak egy kérdést szeretnék feltenni a Hivatal munkatársaihoz, hogy van-e arra bármilyen 
kalkuláció vagy becslés vagy bármi, hogy ez mekkora többlet terhet fog jelenteni az Önkormányzat számára. 
 
Szili Adrián: Nincs ilyen kimutatás. 
 
Gyurákovics Andrea: Bár nem én vagyok az előterjesztő, de részese voltam ennek a folyamatnak, ezért tudom, 
hogy miről szól ez a dolog. Első körben itt nem a költség oldalát kellene nézni, hanem azt, hogy itt, a Ráday 
utcában, ha jövünk a Vámház körút felől, a Török Pál utcánál eleve van egy behajtani tilos tábla, amit jómagam is 
nemrég vettem észre, pedig itt lakom 23 éve. Nem tudom, mikor került ki az a tábla oda. Ráadásul a Ráday utcának 
a Török Pál és az Erkel utcai szakaszán a közterület-felügyelők rendszeresen büntetik az ott parkoló autókat, mert 
hogy ott valami szabály szerint csak az ott lakók vagy nem ott lakók állhatnak. Igazából nem is értem, milyen 
alapon, de van, aki a Ráday utca 14-ben lakik, ott parkolt és egy 30.000 forintos büntetést kapott. Ilyen közlekedési 
anomáliák vannak. Ha megyünk tovább az Erkel utcától a Mátyás utcáig, ott elméletileg behajtani tilos van. Időkorlát 
megengedi. Bárkit kérdeztem, senki ezt nem vette figyelembe. Ez is egy furcsa dolog, mert most nem tudjuk, hogy 
a Ráday utcának melyik szakasza sétáló szakasz, melyik nem az. Hogy tudnak bejutni adott esetben a 
vendéglátóhelyekhez a szállító autók, hova nem tudnak bejutni? Most picit tele van ez a rövid szakasz táblázva és 
a Hivatal többször egyeztetett a Budapesti Közlekedési Központtal ezzel kapcsolatosan, de valahogy mindig süket 
fülekre találtak ezek a jelzések, hogy ezt valahogy egységesíteni kellene. Arra az álláspontra jutott a három 
képviselő, aki tulajdonképpen érdekelt volt ebben a körzetben, hogy talán a legegyszerűbb megoldás, és ezt a 
Hivatal is könnyebben tudja kezelni, hogyha saját kézbe kerül ennek a karbantartása, fenntartása, és akkor nincs 
az, hogy egy ilyen hivatali levelezéssel csak megy az idő nagyon sokszor, és nincs lehetőség gyors intézkedésre. 
 
Szilágyi Zsolt: Budapest Főváros Önkormányzata még szeretett volna több területet is átadni, de ez már nem fért 
bele az anyagiakba. Valószínű, hogy ez még bele fog férni. Csak egy megjegyzés: Nem ez az első, amit 
Polgármester Asszony saját magának titulál, amit a képviselők csináltak és dolgoztak vele. Kérdés, hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk a 244/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 209/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 244/2022. sz. – „Javaslat a Ráday 
utca közútkezelői feladatainak átvételére” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 23/2022. (II.16.) számú határozatának módosítása (SHAKKOUR Kft.) 
Sz-365/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Azt szeretné az előterjesztő, hogy csak napernyőtalp legyen kint 3 m2-n. Most már egymás után 
ilyen változtatások, visszavonások lesznek többnyire. 
 
Gyurákovics Andrea: Most elég sok olyanról döntünk, ahol igazából napernyőtalpakra kérnek már csak tovább 
fennmaradási engedélyt. Valószínű, hogy a képviselő-testületi ülésen az a napirendi pont, ahol 2020-as 
adórendeletet vonunk vissza, hogy magasabb adókat lehessen kivetni 2023-tól, nem valószínű, hogy ezt a 
folyamatot segíteni fogja. Azok a vendéglátóhelyek, akik hagyományosan december 31-ig kisebb terasszal is, de 
működtek, most ők is úgy tűnik, hogy bedobják a törülközőt a magasabb díjakra. 
 
Szilágyi Zsolt: Azt hiszem, csak egy lesz, aki tovább kéri. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-
365/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 210/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság a VB 23/2022. (II.16.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Városgazdálkodási Bizottság a SHAKKOUR Kft.  pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy  
 
a) a SHAKKOUR Kft. (székhelye:1119 Budapest, Fehérvári út 65. 1/1.) részére a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 10 m2-es területére a közterület-
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. május 1. napjától - 2022. november 16. 
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul.  
 
b) a SHAKKOUR Kft. (székhelye:1119 Budapest, Fehérvári út 65. 1/1.) részére a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterület-használati 
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától - 2022. április 30. napja közötti 
időszakban, valamint a díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére 2022. november 17. napjától - 2022. 
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz 
hozzájárul. 
 
A közterület-használatért fizetendő díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése 
alapján a Rendelet mindenkor hatályos 1. számú melléklete tartalmazza. 
A fizetendő közterület használati díj, a jelenleg hatályos díjszabás alapján elő- és utószezonban (01.01. – 05.31. 
és 09.01. – 12.31.) bruttó 4.508,-Ft/m2/hó, továbbá a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig 
díjmentes. 
Határidő: 15 nap 
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester 
 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 36/2022. (II.16.) számú határozatának módosítása (TIA & INVEST Kft.) 
Sz-366/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: A TIA & INVEST Kft. tovább szeretné üzemeltetni a vendéglátó teraszát. Nem kívánja elbontani. Itt 
van a kivétel. Többnyire visszamondások vannak, mert sokan számítottak arra, hogy év végéig ingyenes lesz a 
terasz, hogy kedvezményes. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-366/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 211/2022. (XI.16.) sz. 
 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság a VB 36/2022. (II.16.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Városgazdálkodási Bizottság a Tia & Invest Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Tia & 
Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.)  részére a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti  - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a közterület-használati 
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától - 2022. december 31. napjáig 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul. 
A közterület-használatért fizetendő díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése 
alapján a Rendelet mindenkor hatályos 1. számú melléklete tartalmazza. 
A fizetendő közterület használati díj, a jelenleg hatályos díjszabás alapján elő- és utószezonban (01.01. – 05.31. 
és 09.01. – 12.31.) bruttó 4.508,-Ft/m2/hó, továbbá a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig 
díjmentes. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 (8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 83/2022. (III.9.) számú határozatának módosítása (Input Bar & Bistro 
Kft.) 

Sz-367/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Az Input Bar elbontotta a teraszt és 4 m2-t szeretne használni a továbbiakban. Kérdés, hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-367/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hidasi Gyula, a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VB 212/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 83/2022. (III. 9.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 
30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti - 
(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkoló 33 m2-es 



8 

 

területére és gyalogjárda 33 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2022. március 10. naptól – 2022. november 16. közötti időszakra vendéglátó terasz kialakítása céljára, 
továbbá  díszburkolatos parkoló 4 m2-es területére 2022. november 17. naptól – 2022. december 31. közötti 
időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak 
szerint.   
Az Input Bar & Bistro Kft. - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
149. § (1) bekezdése alapján - a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. 
napjáig a közterület használatára ingyenes jogosult. A közterület-használatért fizetendő díjat a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Rendelet mindenkor hatályos 1. számú 
melléklete tartalmazza. A fizetendő közterület használati díj a jelenleg hatályos díjszabás alapján bruttó 4.508,-
Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

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

 
 

6./ RÁDAY 29. BISTRO Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkoló 
területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-369/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztő 3m2-t szeretne kérni. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-
369/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 213/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a RÁDAY 29. BISTRO Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi 
út 52.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – 
(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es a 
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. november 17. naptól – 2022. 
december 31. napja közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz 
hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 
2022. november 1. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a 
vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.  

A közterület-használatért fizetendő díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet  
9. § (2) bekezdése alapján a Rendelet mindenkor hatályos 1. számú melléklete tartalmazza. 
A fizetendő közterület használati díj a jelenleg hatályos díjszabás alapján bruttó 4.508,-Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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7./ Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti 
díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-370/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Ez ismét a könyves szekér kérelme. 12 m2-t szeretne kérni. Aljegyző Urat szeretnénk kérdezni, 
hogy nekünk kötelességünk figyelembe venni vagy sem, hogy eddig is kirakta a szekeret, ami 3,5 m2-t foglal, 
emellett padokról és ládákból árulta a könyvet, amire most a Főépítésztől kapott egy olyan információt a 
településképi véleményezésnél, hogy nem megfelelő, hogy a padokon van kirakva, meg a dobozokban, s csak a 
szekérre kapta meg az engedélyt. Dönthetünk-e ennek ellenére úgy, hogy esetleg megadjuk vagy nem adjuk meg. 
90%-os kedvezményt is kér ismételten a szekér árusa. 
 
Hidasi Gyula, a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az az álláspontom, hogy a főépítészi állásfoglalás, vélemény, egy vélemény, ami a 
Városgazdálkodási Bizottság munkáját segíti, ahhoz hozzátesz, de nem köti a vélemény a Városgazdálkodási 
Bizottságot. Belátása szerint van jogosultsága a Városgazdálkodási Bizottságnak dönteni. 
 
Gyurákovics Andrea: Emlékeim szerint, pontosan nem tudom, mikor, de lehet, hogy a tavalyinál már erről volt 
szó, hogy papírdobozokba, illetve gyümölcsös rekeszekbe tette ki a könyveket és akkor megkapta a legmagasabb 
kedvezményt, viszont a Városgazdálkodási Bizottság kifejezett kérése volt, hogy ezt a fajta kipakolást szüntesse 
meg és valamilyen kulturált állapotban tegye ki a könyveket. Erre határozottan emlékszem, hogy volt egy ilyen 
kérésünk, egy jelzésünk és ezzel együtt fogadta el a Városgazdálkodási Bizottság a határozatot. Most úgy tűnik, 
hogy ebben nem történt változás, hiszen a főépítészi állásfoglalás vagy véleményezés jelzi ezt az állapotot. Én 
innentől kezdve a legmagasabb mentességet nem fogom tudni támogatni, mert tudom, hogy volt ilyen kérés. Hogy 
valóban vagy padokra vagy pedig olyan kulturált, a könyves szekérhez passzoló kirakása legyen a könyveknek, 
ami nem ez a forma, amit a Főépítész most leírt. 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-370/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 214/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület 
(székhelye: 7700 Mohács, Szentháromság utca 12/a.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 2. előtti 
díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területének használatához a 
közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2023. szeptember 15-ig terjedő időtartamra hozzájárul, 
egyúttal a közterület-használati díj összegét 90 %-kal mérsékli. 
A közterület-használatért fizetendő díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet  
9. § (2) bekezdése alapján a Rendelet mindenkor hatályos 1. számú melléklete tartalmazza. 
A fizetendő közterület használati díj a jelenleg hatályos díjszabás alapján, a 90 %-os mérsékléssel bruttó 885,- 
Ft/m2/hó. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 (5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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8./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. Budapest IX. kerület Páva u. 10-12. sz. előtti díszburkolatos 
gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-371/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztők rakodni szeretnének hetente kétszer, körülbelül egy óra hosszát, s ezért kérnek 
engedélyt. A Városüzemeltetési Irodától megtudtam, hogy elég nehéz volt őket beskatulyázni, hogy ez hova is 
tartozik, de végül találtak nekik egy részt, s erről fogunk most dönteni, hogy megadjuk-e nekik azt, hogy hetente 
kétszer felálljanak a járdára. A képekről látva, az árkádok alatt a gyalogosok el tudnak menni. Mellette pont 
kimondottan parkoló nincsen, hanem az útpálya van. A Demszky oszlopokat ők ki tudják nyitni, mert le van 
lakatolva, így más nem tud arra a területre felállni.  
 
dr. Solt Péter: Arra szeretném csak részletesebben felhívni a figyelmet, amit az Elnök Úr is mondott, hogy az 
egyéb tevékenység kategóriába tudtuk csak besorolni, mert nem tartalmaz a díjtáblázat olyan tételt, ami ennél 
jobban ráillene. Ennek viszont a díjtétele úgy hangzik, hogy egyedi elbírálás szerint. Magyarul a Városgazdálkodási 
Bizottságnak kell ezt a díjtételt megalkotnia, és annyi a segédlet a rendeletnél, hogy az egyéb tevékenység díjtételét 
a terület nagyságát, a kerületen belüli elhelyezkedést, a használat módját, időtartamát, illetve a hasonló 
tevékenységekre megállapított díjtételeket, ennek hiányában a tevékenységből származó becsült bevétel 
figyelembe vételével kell megállapítani. A becsült bevételt nyilván el kell engednünk ebben az esetben. Próbáltuk 
a hasonló tevékenységre megállapított díjtétel alapján az előterjesztésbe ezt megbecsülni, de ez nagyon 
esetlegesre sikerült. Ami legjobban hasonlít erre, ez a kulturális rendezvénnyel, eseménnyel összefüggő 
parkoltatás (rakodás). Itt viszont a díjtétel parkolóhelyekben számol, ami megint nehezen értelmezhető, hiszen a 
járdára fog parkolni ez a kamion. Körülbelül elvesz három parkolóhelynyi területet a rakodás időtartama alatt, de 
ez valójában nem parkolóhely. Ehhez képest, ahogy mi az előterjesztésben ezt a díjat csak egy vonalvezetésképp 
megállapítottuk, azaz azt úgy vettük figyelembe, hogy mégis csak egy parkolóhelyre vettük figyelembe. Viszont 
tekintettel arra, hogy nincsen konkrétan meghatározva, hogy melyik napokról van szó, ezt nem tudtuk értelmezni, 
ezt a valószínűleg heti két rakodási időtartamot. Létrejött egy díjtétel, viszont azt szeretnénk kérni a 
Városgazdálkodási Bizottságtól, hogy ezt ne olyan díjtételnek vegye ebből az előterjesztésből, mint a többi 
előterjesztésünkben, ahol csak manuálisan ki kellett számolnunk a táblázat alapján, hanem szíveskedjék ezt 
konsziderálni, hogy ez megfelelő-e és ennek megfelelően megállapítani a díjtételt. 
 
Szilágyi Zsolt: Megfelelő-e a Városgazdálkodási Bizottságnak ez a 4050 forint/nap vagy van valamilyen ajánlat? 
 
Dr. Szabadkai Antal: Nem lenne jó az előterjesztésbe egy konkrét összeget is szerepeltetni? Általában ezek 
szerepelnek.  
 
Szilágyi Zsolt (mikrofonon kívül): Van benne. 
 
Dr. Szabadkai Antal: Én nem találtam. 
 
Szilágyi Zsolt (mikrofonon kívül): 4050 forint. 
 
Dr. Szabadkai Antal: De a végösszegét, mert heti két alkalommal a teljes összeget, amiről mi döntünk, azt jó lenne 
látni. 
 
Szilágyi Zsolt: Szerintem a Hivatal ezt is elmondja, hogy miért nincsen. Tegnap erről is szó volt, hogy miért nincsen 
konkrétan végösszeg. Mert eddig mindig szerepelt benne, most meg csak a napidíjak vannak benne. Kérem a 
Hivatalt, hogy mondja el a Városgazdálkodási Bizottságnak, amit nekem tegnap elmondott. 
 
dr. Solt Péter: Általában is, hogyha figyelték az eddigi mai előterjesztéseknek a határozati javaslatait, itt is 
visszatértünk egy korábbi régi gyakorlatra, amely csak a díjtételeket szabta meg és nem konkrétan az összegeket 
tartalmazta kiszámolva. Egyszerűen azért, mert tulajdonképpen ezeknél a közterület-használatoknál nagyon 
gyakori az, hogy rövidebb ideig használják, később kezdik el, korábban fejezik be és ehhez képest a valóságos 
teljes díjak rendszeresen eltértek a határozatban szereplő konkrét teljes díjaktól, holott logikus az, hogy a valós 
használatnak megfelelően kerüljön kiszámlázásra a közterület-használóknak a közterület-használati díj. Így is 
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történt eddig, csak ezért többször eltért a határozatban foglaltaktól. Lehetne azt is csinálni, hogy egyszerűen a 
Városgazdálkodási Bizottság csak dönt a közterület-használatról és díjtételt sem határoz meg a határozatban, 
azonban pont a rendelet szabja meg a határozat tartalmaként a díj feltüntetését is, amely azonban értelmezhető 
egyszerűen a díjtételre. Innentől kezdve ezért ezt a logikusabb határozati javaslatformát alkalmaznánk. Az való 
igaz egyébként, hogy magában az előterjesztésnek a tájékoztató részébe ezt a szorzást megcsinálhattuk volna. 
Elnézést kérek, akkor most ezt megteszem. Össze kell szoroznunk a 4050 forintos napot az összes nappal. Azt 
gondolom, hogy ezt lehet, hogy pontosítani kéne. Azt nem fogjuk tudni ellenőrizni, hogy ő mikor rakodik. A 
kérelmében adta elő, hogy várhatóan heti kettő alkalomra kerül sor a koncertek függvényében. Mi azt tudjuk tenni, 
hogy kiadjuk neki ezt a területet és akkor használja, amikor szükséges a rakodásra. De nem tudjuk ezt naponta 
lebontani. Nekünk szerintem minden napra fel kell számolnunk a díjtételt. Így viszont ez a 4050 
forint/nap/parkolóhely ez 121.000 forintra jön ki havonta. Ez lehet, hogy a tevékenységhez képest picit aránytalanul 
magasnak tűnik. Legalábbis az én álláspontom szerint. 
 
Szilágyi Zsolt: Titokzatosan náluk van az a kulcs, amivel ki tudják nyitni. Nem most adta a Hivatal nekik. Azt a 
kulcsot nem lehetne beszedni, és amikor használni akarják, valaki besétál a Hivatalba, elkéri, és akkor tudjuk, hogy 
mikor használják a parkolót. Nem. Ez így nehéz. Így hogy tudjuk ellenőrizni, hogy most tényleg két napot van kint 
vagy minden nap? Vagy 30 napot? 
 
Takács Zoltán: Az előterjesztésben a kérelmezett közterület-használat időtartama 2022. szeptember 27. – 2023. 
szeptember 26-ig tart. Ez azért van így, merthogy ennyi időre kérik, vagy azért, mert tovább nem lehetséges? A 
kérdésem célja, hogy ők ezt a következő nem egész egy évben szeretnék ezt a módszert, vagy tartósabban, csak 
évről évre meg kell ezt nekik igényelni. Hogyha ez egy hosszútávú, állandó koncepció, mármint tervben náluk, 
hogy így működik, merthogy jelenleg is így működik, akkor szerintem kicsit máshogy kell gondolnunk, minthogyha 
azt mondjuk, hogy ez egy bizonyos időszakig létező folyamat csak. 
 
Szilágyi Zsolt: Itt volt egy olyan javaslat, nem a Városgazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy az megoldás lenne-
e, ha azt egy táblával rakodási területként jelölnénk ki időkorlátban, hogy mettől meddig lehet, és akkor ő oldja meg 
a rakodását. És a rakodás az ingyen van. Nem? Jó. Csak kérdés, javaslat. 
 
dr. Solt Péter: Azt gondolom, hogy egyszerűen ez csak azért egy évre szóló kérelem, mert a kérelmezők 
megszokták, hogy egyéves időtartamra adják be a kérelmeket, hogy egyszerűbb legyen az elbírálás. Biztos, hogy 
nem arról van szó, hogy csak ebben az időszakban akarnák, hanem huzamosan akarnák ezt a gyakorlatot 
fenntartani. Nagyjából eddig is így működtek, csak most legalizálnánk azt, hogy tulajdonképpen eddig is hetente 
kétszer pakoltak.  
 
Szilágyi Zsolt: Fogadjuk el ezt az összeget vagy mondjunk egy összeget, hogy havi 30.000 forint, vagy 40.000 
forint, vagy 10.000 forint, vagy 20.000 forint? 
 
Dr. Szabadkai Antal: Azt javasolnám, hogy egy havi átalány összeget szavazzunk meg és utána néha vagy a 
Közterület-felügyelet vagy valaki nézzen rá erre, mert ha túlhasználat van, az nekünk nem jó. Egy év múlva bele 
tudunk nyúlni. Ebbe érdemes, mert tele vagyunk panasszal, hogy nincs elég pénzünk, és amiből meg jogszerűen 
lehetne pénzünk, azt nem szedjük be. Az nem jó. Egy havi átalány összeg meghatározását javaslom. 
 
Rimovszki Tamás: Elhangzott az előbb, hogy egy évre kapják meg és valószínűleg ők erre jövőre újra fognak 
jelentkezni. Azt gondolom, hogy van nekünk egy zöld számunk, be tudnák jelenteni egy telefonban, hogy ma 
használják, és akkor mi nézzük, hogy a többi időszakban használják vagy nem. Akkor lesz ebből valamikor három 
hónap múlva statisztika, hogy hányszor jelentették be, hányszor voltak ott és akkor tudjuk valamelyest kontrollálni 
ezt a történetet. 
 
Szilágyi Zsolt: Addig is ki kellene találnunk egy összeget, mert azt nem lehet, hogy majd csak három hónap múlva 
fizessen. 
 
Takács Zoltán: Úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy egy koncerthez kell kiszállítani a szükséges eszközöket 
és én itt nagyon félek a közterület túlhasználatától, mert itt valószínűleg egy piaci jellegű tevékenység zajlik. Egy 
fuvarozó cégnek ők fizetnek azért, hogy eszközöket elvigyen A-ból B-be. A cégnek meg valószínűleg van más 
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dolga is, nem fogja ott a vicc kedvéért parkoltatni a kamionját órákon keresztül. Szóba került, hogy a Közterület-
felügyeletnek eddig is éppen hogy csak sikerült észre venni, mert ezek nem félnapos performanszok, hanem 
tényleg odamennek, kipakolnak, aztán mennek is tovább. Nem nagyon félnék attól, hogy ez a túlhasználat 
megtörténne, viszont úgy gondolom, hogy részükről ez viszonylag jól kalkulált, hogy ők azt a heti kettőt azért írták, 
mert ez nekik tényleg ennyi. Az ki lett számolva, hogy az 32.000 párszáz forint lenne havonta. Akkor én ez alapján, 
csakhogy valamiféle kedvezményt is adjunk, viszont egy fix összeg az valamennyire az Önkormányzat számára is 
egy jól kalkulálható fix dolog, kerek 25.000 forintot mondanék havonta, az évi 300.000 forint. Így adtunk valamennyi 
kedvezményt, viszont egy szép, kerek, fix összeget be is szedünk tőlük havonta. Ha meg esetleg egy-egy 
alkalommal nem is használja, akkor egyébként nem is olyan kedvezményes. Ez csak akkor jelent valami 
kedvezményt, ha ezt a heti két alkalmat ő minden héten ki is maxolja. 
 
Szilágyi Zsolt: Takács Zoltán javaslatáról szavazunk. Megkérnénk a Hivatalt, hogy jelezzék, hogy amikor ők 
pakolnak, jelentsék be a Közterület-felügyeletnél, hogy ők aznap használják a területet. Ez az összeg heti két 
alkalomra van megállapítva. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk Takács Zoltán határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 215/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Concerto Akadémia Nonprofit Kft-nek (székhelye: 1094, 
Budapest, Páva u. 10-12,) közterület-használat díjtételére havi 25.000 forintot határoz meg.  
Határidő: 2022. november 16. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 
 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-371/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 216/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Concerto Akadémia Nonprofit Kft (székhelye: 1094, Budapest, 
Páva u. 10-12,).) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – 
(37609) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Páva u. 10-12. előtti díszburkolatos gyalogjárda 54 m2-es, a 
kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 
2023. szeptember 26.-ig terjedő időtartamra a közterület-használathoz hozzájárul. 
A közterület-használatért fizetendő díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése 
alapján a Rendelet mindenkor hatályos 1. számú melléklete tartalmazza. Ennek 11. pontja alapján a fizetendő 
közterület használat díjtételét egyedi elbírálás alapján kell megállapítani, amelyet a Városgazdálkodási Bizottság 
bruttó 25.000,- Ft/hó összegben határoz meg. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (7 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Tóth-Süveg Anna igennel szeretett volna szavazni, így 8 igennel elfogadva. 7 igen, 1 nem volt az 
eredeti. Jelezzük a jegyzőkönyvben. 

 
 
9./ A 2022. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján 
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Sz-372/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Nagy részben sikerültek a pályázatok. Két helyre nem jelentkezett senki a Madaras József térre és 
az Ecseri út – Üllői út szervizútra. Oda nem adtak be pályázatot. Viszont volt egy pályázat, amit érvénytelenné 
kellett tenni, mert valaki olyan helyre pályázott, a Vágóhíd utcában, ami nem volt meghirdetve a pályázaton. 
Aljegyző Úrhoz lenne egy olyan kérdésünk, hogy már nagyon régóta ezek a területek vannak. Talán Gyurákovics 
Andrea el tudná mondani, hogy miért ezek a területek lettek annakidején kijelölve. Azóta folyamatosan ez van. 
Kérdésem Aljegyző Úrhoz az lenne, hogy esetleg eltérhetünk-e ezektől a helyektől, hogyha újra beadná az a 
pályázó, aki a Vágóhíd – Soroksári út környékére adta be a kérelmét, hogy azt mi megadhatjuk, elbírálhatjuk-e 
esetleg, mert ez is bevétel az Önkormányzatnak. Kettő kiesik, helyette bejön egy. Lehetséges-e, hogyha ő újra 
beadja a pályázatát, akkor az elfogadható-e? 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Álláspontom szerint beadhatja és engedélyezhető a közterület-használat más helyszínre 
is. Attól függően a hatáskört vagy a polgármester vagy a Városgazdálkodási Bizottság gyakorolja, hogy 
díszburkolatos-e vagy nem. A Vágóhíd utca 3. nem díszburkolatos. Hogyha beadja ezt a kérelmet, polgármesteri 
hatáskörben eldönthető a kérelem. 
 
Gyurákovics Andrea: Elnök Úr kérdezett és azért válaszolok. Például a Csarnok téren emlékeim szerint már akkor 
volt fenyőfaárusítás, amikor még parkoló volt. Nem volt felújítva. Ezeknek a területeknek a nagy része, 99 %-a 
évtizedek óta bejáratott terület, és ha jól tudom, a József Attila-lakótelepen is úgy lett, hogy az ottani képviselők 
javaslatára úgy lettek kijelölve ezek a területek, hogy akik ott árusítanak, egymáshoz közel ne legyenek, egymás 
üzleti érdekeit ne tudják zavarni, viszont azon a részen, ahol árusítani fognak, a környéket adott esetben el tudják 
látni. Így kerültek kijelölésre ezek a területek. Ettől sokkal több volt emlékeim szerint. Még az előző ciklusban is 
több területre jelöltünk ki, de általában ezekre a területekre jött pályázat. Azért maradtak ezek, mert folyamatosan 
erre jött pályázat. Ez egy bejáratott hely. A kerületiek is tudják, hogyha fenyőfát szeretnének venni, hogy hova kell 
menniük és hol találnak ilyen árusító helyeket. 
 
Hidasi Gyula: A Vágóhíd utcai igények jogosak, mert ott lényegében majdnem egy új lakópark vagy városrész 
alakult ki. Azt javaslom a magunk számára, ha van rá lehetőségünk, akkor még egy kiegészítésbe tegyük be, hogy 
az előírt pályázatokkal egyetértünk, de a Vágóhíd utca 3-ra is javasoljuk mi is, hogy adjunk ki engedélyt erre a 
területre, mivel egy új városrész alakul ki, és ne hagyjuk ki ezt a részt. Főleg, hogyha érkezett is rá igény, akkor 
javasoljuk, hogy itt is legyen ilyen fenyőfaárusítási lehetőség. 
 
Szilágyi Zsolt: Én is így gondoltam, csak a rendelet szerint muszáj volt érvénytelennek venni, mivel nem volt 
benne az előterjesztésben. De a Városüzemeltetési Iroda jelezni fogja a vállalkozó felé, hogyha újra beadja, akkor 
elbírálásra kerül az a terület is. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-372/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 217/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy  
 
1./ Benczes József őstermelő pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) 
– 25 m²-es közterületére (Imre u. felőli zöldterület) - 2022. december 06-tól 2022. december 24-ig tartó időszakra 
fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 
441.750 Ft 
 
2./ Benczes József őstermelő pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) 
– parkoló, járda – 25 m²-es közterületére 2022. december 06-tól 2022. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa 
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árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 441.750 
Ft. 
 
3./ Benczes János őstermelő pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes János részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) 
– Csarnok hátsó bejárata, gyalogjárda – 10 m²-es közterületére 2022. december 01-től 2022. december 24-ig tartó 
időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati 
díj bruttó 232.500 Ft. 
 
4./ Farkas Mihály őstermelő 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) 
– 25 m²-es közterületére 2022. december 05-től 2022. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 441.750 Ft. 
 
5./ Sebőkné Léhn Irén őstermelő pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Sebőkné Léhn Irén részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Ferenc tér 
(hrsz.:37450) – 15 m²-es közterületére 2022. december 11-től 2022. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa 
árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 195.300 Ft 
 
6./ Zsigmond Árpád őstermelő 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) – 10 m²-es közterületére 2022. december 05-től 2022. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa 
árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 64.000 Ft. 
 
7./ Zsigmond Árpád őstermelő 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) – 15 m²-es közterületére 2022. december 23-től 2022. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa 
árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 20.400 Ft. 
 
8./ Zsigmond Árpádné őstermelő 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) – 15 m²-es közterületére 2022. december 05-től 2022. december 24-ig tartó időszakra 
fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 
96.000 Ft. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ Millenium Étterem Kft. által Budapest IX. kerület Vágóhíd utca 2. szám előtti nem díszburkolatos 
gyalogjárda területén kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-377/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: A határozatban úgy van, hogy vasárnaptól csütörtökig 8.00-23.00 óráig és péntek-szombaton 8.00 
órától 23.30-ig szeretne nyitva lenni. Eddig úgy volt, hogy vasárnaptól csütörtökig 8.00 -23.00 óráig és péntek-
szombaton 8.00-24.00 óráig tartott nyitva. Lecsökkenti a nyitvatartási időt félórával. Kérdés, hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk az Sz-377/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
VB 218/2022. (XI.16.) sz. 
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Határozat 

 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Millenium Étterem Kft. (székhelye: 1096 Budapest, 
Ernő utca 21. fsz.) részére a 2022. december 1. – 2023. november 30. közötti időszakra a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerül a Vágóhíd utca 2. szám előtt található nem díszburkolatos gyalogjárda területére, 
akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 vasárnaptól – csütörtökig: 8.00 órától – 23.00 óráig 

 pénteken és szombaton: 8.00 órától – 23.30 óráig. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 (8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 

11./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 45/2022. (II.16.) számú határozatának módosítása (MILK FOAM Kft.) 
Sz-378/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: A MILK FOAM Kft. tovább szeretné üzemeltetni a vendéglátó teraszt 15m2-en, arról szól az 
előterjesztés. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-378/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 219/2022. (XI.16.) sz.  
 

Határozat 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 45/2022. (II.16.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Városgazdálkodási Bizottság a MILK FOAM Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a  MILK 
FOAM Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi út 11/B. D.ép.2/1.) részére a Budapest Főváros IX. ker. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - az üzlete előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos parkoló 15 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától - 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul. 
A közterület-használatért fizetendő díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet  
9. § (2) bekezdése alapján a Rendelet mindenkor hatályos 1. számú melléklete tartalmazza. 
A fizetendő közterület használati díj, a jelenleg hatályos díjszabás alapján elő- és utószezonban (01.01. – 05.31. 
és 09.01. – 12.31.) bruttó 4.508,-Ft/m2/hó, továbbá a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig 
díjmentes. 
Határidő: 15 nap 
Felelős:Baranyi Krisztina polgármester 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönöm mindenkinek a munkáját, az ülést 10.49. órakor bezárom. 
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K.m.f. 
 
 
 

Szilágyi Zsolt 
              elnök 

 
Cserép Mihály Zoltán       

            bizottsági tag        
 
 
 
 
      Fábián Beatrix  
      jegyzőkönyvvezető       


