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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városgazdálkodási Bizottság 

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városgazdálkodási Bizottság 2022. december 7-én 

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, 
 Csóti Zsombor, 
 Deutsch László, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Hidasi Gyula, 
 Dr. Szabadkai Antal, 
 Szántai Zsombor (igazoltan távol),  
 Takács Zoltán, 
 Tóth-Süveg Anna (igazoltan távol) tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Rimovszki Tamás irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, dr. 
Sotkó Béla irodavezető, dr. Solt Péter irodavezető-helyettes, Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta 
csoportvezető, Fábián Beatrix jegyzőkönyvvezető. 
 
Szilágyi Zsolt: Köszöntöm a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 fővel 
határozatképes, az ülést 10.07 órakor megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 220/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve 
273/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
3./ Közösségi használatú elektromos eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és tárolási célú 
elhelyezésére vonatkozó közterület-használati kérelmek 

Sz-404/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 

4./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 193/2022. (X.12.) számú határozatának módosítása (Vendel Kft.) 
Sz-405/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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5./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 194/2022. (X.12.) számú határozatának módosítása (Vendel Kft.) 
Sz-406/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
6./ Global Perfect Invest Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos parkoló területére 
vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-407/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
7./ JÓPIPA SÖRÖZŐ Kft. Budapest IX. kerület, Csarnok tér 6. – Pipa utca 6. (Pipa utca Csarnok tér sarok) előtti 
díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti 
kérelme 

Sz-409/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ Budapest IX. kerület Tinódi utca 15. szám előtti nem díszburkolatos gyalogjárda területén Red Rose Food Kft. 
által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-410/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
9./ A Nakhil Euphratész Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Mester u. 4-6. fszt. 6. sz. alatti, „GRILL KEBAB” 
elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése 

Sz-411/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
10./ A Shkembe Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Tűzoltó u. 22. sz. alatti, „Élesztő Bár” elnevezésű 
vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése 

Sz-435/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
(9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Deutsch László: Lenne egy témám, régi gumicsontunk. A Hivatalhoz fordulok. Van egy IF Cafe & Jazz Club 
nevezetű, világhírű vendéglátóhelyünk, amelyik világi szinten játssza a jazzt. Nem kell szeretni, el kell viselni. 
Vannak, akik szeretik. Nem ez a gondom vele. A Ráday utca közepét az Erkel utca és a Mátyás utca között, nagy 
nehezen a Hivatal kiharcolta a közútkezelési jogra és megszabadultunk a többi felkínálttól. Arról nem volt szó, hogy 
az IF Cafe & Jazz Club nevezetű vendéglátó bútorraktározásra és tárolásra használja a közterületünket. Megkérem 
az Irodavezető Urat, hogy nézzen utána a szerződésének, milyen alapon, ki adta az engedélyt, ez is fontos. 
Képviselő-testületi tiszteletkörökkel még mindig a képviselők garázdálkodnak. Azonkívül lenne a bizottsági Elnök 
Úrhoz egy kérésem. Már régóta törtem a fejem, hogy ez hogy lehetséges, kicsit személyes. Cserép Mihály Zoltán 
urat megkérem, hogy fülével együtt a szemét csukja be. Magyarázza el nekem, hogy a bizottságainkban hogy lehet 
egy negyedik frakció! Olyan emberekről beszélek, akik a választáson se pártokban, se szervezetekben nem 
indultak. Milyen jogon, hogy történt ez, ki intézte és meddig lesz ez még? 
 
Szilágyi Zsolt: Deutsch László elvette a kenyeremet, mert én is az IF Cafe & Jazz Clubhoz szerettem volna 
hozzászólni. Tegnap kint voltam és azt vettem észre, hogy az IF Cafe & Jazz Clubnak még van egy virágládákból 
kialakított terasza a parkoló területén. Az engedélye 2022. november 30-án lejárt. 2022. december 1-jétől 4 m2 

napernyőtárolásra van csak jogosultsága. A rendeletünk megengedi, hogy a dézsákat a fal mellé helyezzék el és 
ne foglalják az értékes parkolóhelyeket. Azt hiszem, két parkolóhelyet el is foglalnak. Meg szeretném kérni a 
Közterület-felügyelettől Rimovszki Tamást, hogy legyen szíves kiküldeni az embereket és beszedetni velük a 
teraszukat és ennek megfelelően a jegyzőkönyvet küldjék el a Hatósági Irodának, mert ez már nem az első ilyen, 
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hogy úgy használnak közterületet, hogy nincs rá engedélyük. A végrehajtási határidő azonnali. A mai nappal, mert 
ma már 2022. december 7. van és ezt november 30-án meg kellett volna tenniük. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. 
forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztő nincs itt, szokás szerint. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
278/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 221/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 278/2022. sz. – „Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(5 igen, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi 
munkaterve 

273/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Szeretném, ha júniusban bekerülne a munkatervbe a közterületek használatáról és rendjéről szóló 
rendelet. Egy új rendelet készül és az körülbelül a júniusi ülésre jönne be.  
 
Gyurákovics Andrea: Tegnap a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén az Elnök Úr 
beterjesztett egy bizottsági munkaterv tervezetet is. Ezzel kapcsolatosan nem tudom, hogy volt-e egyeztetés Önök 
között, hogy van-e arra lehetőség, hogy mi a bizottsági munkatervet is előbb-utóbb tárgyaljuk. Ott is volt egy-kettő 
érdekes felvetés. Az egyik ilyen, hogy a Vízisport utca 60. számú ingatlannal kapcsolatos napirendi pontot 
tárgyaljuk valamikor, dátum nélkül, nem tudjuk, melyik hónapban. Az új rendeletalkotásra tudunk-e valamilyen 
időpontot már, vagy ez a struktúra, ez az összeállítás a bizottsági munkatervről januárban fog bejönni bizottsági 
ülésre? 
 
Szilágyi Zsolt: Tegnap beszéltem a Városüzemeltetési Irodával és az a terv, hogy jövő év júniusában hoznánk be 
a Városgazdálkodási Bizottság elé a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletet. Azt az ígéretet 
kaptam, hogy addig elkészül. Nem módosítgatunk, hanem egy új rendelet lesz. 
 
Dr. Szabadkai Antal: Támogatnám, hogy legyen bizottsági munkaterv is, mert az a tapasztalat, hogy a képviselő-
testületi ülés előtt, szerdán tartjuk az üléseinket, de jó lenne, ha ezt rögzítenénk is, mert úgy tudjuk tervezni a 
heteinket. Jó lenne, ha látnánk írásban is a bizottsági ülésrendet. 
 
Szilágyi Zsolt: Rendben, de ahogy a képviselő-testületi ülés van, mi mindig azon a héten tartjuk, minden hónap 
második szerdáján, időnként vannak eltérések, de az menet közben alakul ki, hogy a polgármester megváltoztatja, 
vagy valami közbejön, olyankor szokott elcsúszni, de folyamatosan minden hónap második szerdáján szokott lenni 
a Városgazdálkodási Bizottság ülése. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 273/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 222/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 273/2022. sz. – „Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést, 
azzal a módosítással, hogy júniusban szerepeljen benne a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet.  
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Közösségi használatú elektromos eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és tárolási 
célú elhelyezésére vonatkozó közterület-használati kérelmek 

Sz-404/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Az előterjesztés óta kiderült, hogy a Lime Technology Kft-nek 2,5 hónapos tartozása van, 1,7 millió 
forinttal tartozik, ezért velük jelen pillanatban nem tudunk szerződést hosszabbítani, csak a másik kettővel. Ahogy 
befizetik ezt az összeget, ígéretet kaptunk rá, hogy rendezik, megkötjük, de amíg nincs befizetve, a rendeletünk 
nem engedi meg, hogy szerződést kössünk velük. Ha befizetik, akkor majd vissza fog jönni a Városgazdálkodási 
Bizottság elé, de addig csak a TIER Operations Hungary Kft-ről és a Vilii Fly Magyarország Kft-ről fogunk dönteni. 
Amikor megnyomjuk a gombot, a Lime Technology Kft. nem szerepel a szavazásban. Kivesszük a határozatból, 
mert nekik tartozásuk van és sajnos jelen pillanatban nem tudjuk megkötni a szerződést. 
 
Gyurákovics Andrea: Érdekes ez a 2,5 hónapnyi tartozás, mert körülbelül azóta van ez a rendelet, akkor lépett 
hatályba, tehát magyarul mondva egy büdös fillért nem fizettek, amióta ők ezeket a helyeket használják a 
kerületünkben. Érdekes így még egy szerződést kötni velük. Az lenne a kérdésem, hogy amit első körben 
döntöttünk helyekről, annakidején az volt a felütés, hogy ezek 2022. december 31-ig vannak. Mivel itt, a Belső-
Ferencvárosban voltak olyan területek, amiknél arról volt szó, hogy ezeknek a jogosultságát felülvizsgálnánk, 
kérdezem, hogy mielőtt erre igen gombot nyomok, ez meg fog történni, vagy azt jelenti, hogy az, amit kijelöltünk 
2,5 hónappal ezelőtt, azok a helyek fognak továbbra is menni? Nem teljesen erről volt szó akkor, amikor erről 
döntöttünk, hanem arról, hogy például a Ráday utcában az apácák előtti területet lehet, hogy át kellene tenni, meg 
van még egy-két olyan hely, amit meg kell nézni, hogy egyáltalán jó helyen van-e. Tudom, hogy ez az előterjesztés 
új helyekről szól, csak én a régebbiekre is kíváncsi lennék. 
 
dr. Solt Péter: Az az indoka, hogy ez az előterjesztés csak 4 hónapos közterület-használatról szól, mert az volt az 
eredeti tervünk, hogy egy pilot időszakot csinálunk, ami alapján ez kiderül, de nagyon későn tudott elindulni az 
egész. A kivitelező késedelme miatt, bár már augusztus végén megszavazta a Városgazdálkodási Bizottság a 
közterület-használatot, de a szerződések megkötésére csak október közepén tudott sor kerülni. Összesen 1,5 
hónapnyi adat áll rendelkezésünkre és ez egyszerűen kevés arra, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ezért úgy 
gondoltuk, hogy eltérünk az eredeti terveinktől és most nem egy egész évre adjuk meg a közterület-használatot, 
hanem 4 hónapra, amikor még az igazi szezon nem indul el, az nagyjából májustól várható, de addigra valóban 
ezeket a tapasztalatokat integrálni lehet. Szeretnék ebben január közepétől kezdődően egy érdemi munkát az 
érdeklődő képviselők bevonásával, vagy a körzetes képviselők bevonásával mindenképpen elindítani. Jelezte már 
a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója is, hogy nekik is van három hellyel kapcsolatban aggályuk. Viszonylag kevés 
egyéb megkeresés van. Például a jarokelo.hu-n egy kifogást sem kaptunk, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen, de 
egyelőre nem nagyon csatornázódtak be, úgyhogy most a pontok áthelyezésére már viszonylag gyorsan van 
lehetőség, a kivitelezővel él a szerződés. Az is lassan indult el, mert első körben eredménytelen volt a beszerzési 
eljárás, de a keretösszeget bőven nem merítettük ki, tehát új pontokat létesíteni, régi pontokat áthelyezni viszonylag 
gyorsan tudunk most már. Valóban ez volt a célunk, csak kicsit elcsúsztunk vele, úgyhogy szeretném január 
közepétől elkezdeni ezt a munkát és azt gondolom, hogy májustól már átgondoltabb helyekre is tudunk majd adni. 
Egy másodpercre szeretnék még visszatérni a Lime Technology Kft. kérdésére, mert most úgy tűnik, mintha ő 
lenne a három szolgáltató közül a rosszfiú vagy rosszlány, de valójában az történik, hogy mind a három szolgáltatót 
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föl kellett hívnom telefonon, hogy fizesse be a tartozását. A másik két szolgáltató annyival van előnyösebb 
helyzetben, hogy ők magyar bankszámláról utalnak, ezért fejükhöz kaptak és a telefonom után gyorsan befizették, 
s ugyanezt a Lime Technology Kft., akinek IBAN-os utalást kell megcsinálni, nem tudta elég gyorsan teljesíteni. 1,5 
hónap a lejárt tartozása, már a december is ki van számlázva, de az még nem lejárt tartozás. Nem azt akarom 
mondani, hogy a Lime Technology Kft. jól tette, hogy eddig nem fizette be, csak annyival árnyalnám a képet, hogy 
a többieket is erőteljesen noszogatni kellett. 
 
Szilágyi Zsolt: Itt is látszik, hogy egyik szolgáltató sem veheti készpénznek, hogy megkapja a terület engedélyt, 
hogyha nem a szabályok szerint jár el. 
 
Gyurákovics Andrea: Félig elmondta Elnök Úr. Ez így egy érdekes tájékoztató. Kapnak egy lehetőséget és még 
a Hivatalnak kell utána menni, hogy ugyan, fizessetek már, legyetek szívesek. Ez egy vicc. Akkor lehet, hogy azt 
kérem, s nem terhelni szeretném Önöket munkával, de lehet, hogy akkor ezt a rendeletet át kellene nézni, s erre 
valami szigorúbb szankciót kitalálni. Nehogy már a Hivatalnak kelljen vadászni őket, hogy ugyan, elfelejtettetek 
fizetni, és ugyan legyetek kedvesek fizetni már, mert különben nem tudunk veletek szerződést kötni. Ez nem így 
működik. Mi könyörgünk nekik, hogy legyetek kedvesek fizetni? Én most ezen teljesen kiakadtam. Elnök Úr ebben 
valamit a Hivatallal ki kell találni. A Hivatalnak erre még külön nyilvántartást vezetni, hogy ki hogy fizet, meg nem 
fizet, meg hol tart, meg mint tart. Ez egy vicc. 
 
Szilágyi Zsolt: Olyan aggályaim vannak, amiről tegnap beszéltünk is a Városüzemeltetési Irodával, hogy mivel 
Lime Technology Kft-vel nem kötünk szerződést jelen pillanatban, nem rakhatnák le ide a rollereilet. Ezt hogy tudjuk 
most kezelni? Maximum úgy, hogyha lerakják, akkor az Önkormányzatnak büntetést kell kiróni rájuk. Majd 
visszamenőleg kifizetik magát a területfoglalást. 
 
dr. Solt Péter: Nekem nem fáj három telefont megeresztenem. Egyébként még a teraszosokat is fel szoktuk hívni, 
első körben adunk nekik egy esélyt, hogy gyorsan lerendezzék. Ők valóban egy picit szét vannak esve, ezt csak a 
védelmükre tudom elmondani. Nehéz nekik ennyi kerületet úgy kezelni, hogy rendszerint a szabályok is mások, a 
számlázási periódusok is mások. Jelen pillanatban a rendeletünk nem teszi lehetővé, hogy egy összegben 
számlázzuk ki ezt a négyhavi díjat, de a következő rendelet megalkotásakor ezt a szigort fel kell oldani, mert itt is 
lehetne egy olyan mozgásterünk, hogy nem négy számlát állít ki a Hivatal, hanem egy számlát, és akkor rögtön 
lehet tudni, hogy sikerült kifizetniük vagy nem. Azt kérem a Városgazdálkodási Bizottságtól, visszatérve arra, hogy 
ez még egy pilot periódus, hogy szavazzon bizalmat ezeknek a szolgáltatóknak, és aztán tényleg meglátjuk, hogy 
ki az, akivel szigorúbban kell eljárnunk. Ez nemcsak a pénzügyi fegyelmet jelenti, hanem a közterület-használat 
közben tanúsított fegyelmet is. 
 
Gyurákovics Andrea: Pont ezt szerettem volna mondani. Közterület-használat fegyelme. Nem kellett volna ilyen 
rendeletet alkotnunk, hogyha ők a közterületet úgy használják, többszöri kérésünkre, felszólításra, hogy abból az 
lett a vége, hogy a Városgazdálkodási Bizottság és a Képviselő-testület kénytelen volt a Városüzemeltetési Iroda 
bevonásával egy rendeletet alkotni arról, hogy hol szabad használniuk és hol nem, mert egyszerűen tarthatatlan 
volt ez a helyzet. Ez nagyon jó tapasztalatszerzés ez az időszak és a következő négy hónap. Ezért mondtam azt, 
hogyha szükség van adott esetben a rendelet módosításra, akkor azt minél hamarabb tegyük meg, hogy a 
következő ilyen hosszabbításoknál már úgy lehessen letenni eléjük a feltételeket, hogy ők azon még ne kezdjenek 
el velünk még majd alkudozni, hanem, hogy ez van, így kell csinálniuk. Ha a Városüzemeltetési Irodának könnyebb 
előre kiszámlázni, akkor szavazzuk meg, hogy előre kiszámlázza az x hónapot, előre fizesse be és utána akkor, 
ha nem úgy csinálja, akkor szankcionálni lehet. Valóban egyszerűsítsük és köszönjük ezeket az ötleteket. 
 
Rimovszki Tamás: Rendelkezésre állnak már bizonyos adatok az elmúlt két hónapra vonatkozólag. A Lime 
Technology Kft. esetében 185, a TIER Operations Hungary Kft 252 elhagyott rollerre hívtuk fel a figyelmet az első 
hónapban. Az utolsó hónapban egyébként, november közepére kialakítottunk egy olyan rendszert, amikor szólunk 
nekik, amikor fölfedezzük ezeket a rollereket, és azonnal jönnek. Nagyon jó a hozzáállásuk és ezért mondom, hogy 
csatlakoznék, hogy talán adjunk nekik még egy esélyt valamivel, mert sokkal jobb a hozzáállásuk, mint ami volt. A 
harmadikról nem tudok beszélni, velük nincs is kapcsolatunk. Nem sikerült kapcsolatot létesíteni. Ezzel a kettővel, 
és pont a Lime Technology Kft-ről van szó. Jó a hozzáállásuk, csak ennyit szerettem volna hozzátenni. 
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Cserép Mihály Zoltán: Szeretném megerősíteni a Hivatal észrevételét, megjegyzését, hogy a Vaskapu utcába 
rendszeresen bejelentettem, hogy elhagyott rollerek vannak. Az elmúlt időszakban már nincsenek, hála Istennek. 
Úgy látszik, hogy kezdik megszokni a rendet. Az volt a furcsa, hogy nem a használók tették le rossz helyre, hanem 
a szolgáltató.  
 
Szilágyi Zsolt: Minden kezdet nehéz. Kérdés, hozzászólás nincs. Úgy tenném fel a határozati javaslatot, hogy a 
határozat szövegéből töröljük a Lime Technology Kft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. fszt. 8-at) és a 
maradékkal szavazunk. A Lime Technology Kft. vissza fog majd jönni hozzánk. Kérem, szavazzunk az Sz-
404/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
VB 223/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a TIER Operations Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1052 Budapest, Károly körút 6.) és a Vilii Fly Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
6722 Szeged, Béke utca 2. C. ép.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő közterületeken létesített mikromobilitási pontokon 2023. január 1. - 2023. április 30. közötti 
időszakra közösségi használatú elektromos eszközök (a továbbiakban: eszköz) mikromobilitási pontokon történő 
kölcsönzési és tárolási célú elhelyezése céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint: 

 
 1. zóna 
 

 mMP 
száma 

mMP címe Tier 
Operations 
Hungary Kft. 
részére 
engedélyeze
tt eszközök 
száma (db) 

Vilii Fly 
Magyarorszá
g Kft. részére 
engedélyeze
tt eszközök 
száma (db) 

1. 091003 Lónyay u. 1.  4 2 

2. 091006 Csarnok tér 7 4 

3. 091007 Lónyay u. 2. 6 2 

4. 091008 Ráday u. 12. 7 3 

5. 091009 Ráday u. 24/A 7 3 

6. 091010 Markusovszky tér 9 2 

7. 091011 Ráday u. 34-36. 8 2 

8. 090012 Lónyai - Kinizsi sarok  7 2 

9. 091013 Közraktár u. 8.  5 5 

10. 091016 Közraktár u. 34. 7 2 

11. 091017 Ráday u. 60. 7 2 

12. 091018 Bakáts u. 4. 7 2 

13. 091019 Bakáts u. 8.  5 2 

14. 091020 Bakáts tér (BUBI mellett) 3 2 

15. 091021 Lónyay u. 19. 7 1 

16. 091022 Üllői út 39. (Angyal István park) 8 4 

 104 40 
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2. zóna 
 

 mMP 
száma 

mMP címe Tier 
Operations 

Hungary Kft. 
részére 

engedélyeze
tt eszközök 
száma (db) 

Vilii Fly 
Magyarorszá

g Kft. 
részére 

engedélyeze
tt eszközök 
száma (db) 

17. 092002 Tompa u. 16. 7 1 

18. 092003 Tompa u. 24. 4 1 

19. 092004 Ferenc tér 12. (BUBI mellett) 7 1 

20. 092007 Balázs B. u. 30. (Balázs B. u. - 
Márton u. sarok) 

7 1 

21. 092008 Vendel u. 13. (BUBI mellett) 7 1 

22. 092009 Kerekerdő park (Tűzoltó u. - 
Lenhossék u. sarok) 

3 1 

23. 092010 Tűzoltó u. 50-56. 5 1 

24. 092011 Semmelweis Egyetem EOK 
főbejárat előtt (Vendel u. Thaly K. 
u. sarok) 

16 3 

25. 092012 Tűzliliom park (Liliom u. 43-45. 
szemben) 

7 1 

26. 092019 Haller u. - Vaskapu u. sarok 7 1 

27. 092020 Zwack Péter tér (Dandár u. - 
Vaskapu u. sarok) 

5 1 

28. 092021 Tinódi park játszótér (Tinódi u. 
Vaskapu u. sarok) 

7 1 

29. 092025 Haller delta járdasziget 13 1 

30. 092026 Lechner Ö. fasor (Haller János 
kapu - Jungfer Gy. u. között)  

3 1 

31. 092028 Róth Miksa u . - Lechner Ö. fasor 
sarok 

7 1 

32. 092029 Tóth Kálmán u. 2. (Soroksári út - 
Tóth Kálmán u. sarok) 

7 1 

33. 092031 Komor M. u. (MÜPA és Nemzeti 
Színház között) 

21 2 

34. 092032 Soroksári út - Vágóhíd u. sarok 7 1 

35. 092035 Máriássy u. 6/A. 6 1 

36. 092037 Vágóhíd u. - Nádasdy u. sarok 5 1 

37. 092038 Vágóhíd u. - Vaskapu u. sarok 7 1 

38. 092039 Nádasdy u. - Tóth Kálmán u. 
sarok 

7 1 

39. 092040 Tóth Kálmán u. - Mester u. sarok  7 1 

40. 092041 Vágóhíd u. - Mester u. sarok (az 
úttest mellé a gyalogátkelő után) 

4 1 

41. 092045 Haller utca 56. (Haller u. - Balázs 
Béla u. sarok) 

4 1 

42. 092046 Haller u. 27. (FMK előtt) 7 1 

43. 092047 Haller u. - Tűzoltó u. sarok 
járdasziget (BUBI közelében) 

7 1 

44. 092048 Nagyvárad tér metrókijárat 
(Kórház előtt) 

13 2 
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45. 092049 Vágóhíd u. - Albert Flórián út 
sarok (BUBI mellett) 

10 1 

46. 092050 Mester u. 85. (Mester u. - 
Máriássy u. sarok) 

5 1 

47. 092058 Nagyvárad tér aluljáró kijárata 
mellett  

- 1 

48. 092061 Lechner Ö. Fasor 2. (Ipar köz 
sarok) 

3 1 

49. 092062 MÜPA mögött BUBI mellett 
(Soroksári út - Komor Marcell 
utcai csomópont) 

4 1 

 229 37 

 
3. zóna 
 

 mMP 
száma 

mMP címe Tier 
Operations 

Hungary Kft. 
részére 

engedélyeze
tt eszközök 
száma (db) 

Vilii Fly 
Magyarorszá

g Kft. 
részére 

engedélyeze
tt eszközök 
száma (db) 

51. 093001 Ecseri út metrófelszín (Dési 
Húber utcai útpálya mellett) 

12 0 

52. 093002 Ifjúmunkás u. 8. Gyógyszertár 
előtt (Dési Huber u - Ifjúmunkás 
u. sarok) 

7 0 

53. 093003 Napfény u. 1. (Napfény u. - 
Valéria tér sarok)  

7 0 

54. 093004 Napfény utcai Lidl előtt (Napfény 
u. - Lobogó u. sarok) 

9 0 

55. 093005 Toronyház u. - Csengettyű u. 
sarok 

7 0 

56. 093006 Toronyház u. 3. 7 0 

57. 093007 Pöttyös utca metrófelszín 10 0 

58. 093008 Csárdás köz 1. (Csárdás köz - 
Üllői út sarok) 

7 0 

59. 093009 Távíró u. 17. szemben, Kiserdő 
(Távíró út - Távíró köz sarok) 

7 0 

 73 0 

 
 
A fizetendő közterület-használati díj összege az alábbi: 
 

TIER Operations Kft. 629.820,- Ft/hó 

Vilii Fly Magyarország Kft. 138.500,- Ft/hó 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 (9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 193/2022. (X.12.) számú határozatának módosítása (Vendel Kft.) 
Sz-405/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: A Vendel Kft-nek nagyobb terasza volt, most kisebb teraszt szeretne, 10 m2-t, 2022. december 8-
tól 2023. március 15-ig, majd 20 m2-t szeretne 2023. március 16-tól 2023. szeptember 30-ig. Kérdés, hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-405/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 224/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 193/2022. (X.12.) sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Vendel Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Viola utca 35/b.) részére 
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (37420/2) hrsz-
ú közterületre, a Budapest IX. kerület Viola utca 35/b. (Vendel sétány) előtti díszburkolatos gyalogjárda, a 
kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2022. december 8. naptól – 2023. szeptember 30. napja közötti időszakra, vendéglátó terasz 
kialakítása céljára - hétfőtől - csütörtökig: 08.00 órától - 23.00 óráig, pénteken: 8.00 órától – 23.30 óráig, szombaton: 
10.00 órától – 23.30 óráig, vasárnap: 10.00 órától – 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva 
a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul 

- gyalogjárda 10 m2-es területére 2022. december 8. naptól – 2023. március 15. napja közötti időszakra, 
- gyalogjárda 20 m2-es területére 2023. március 16. naptól – 2023. szeptember 30. napja közötti időszakra 

vonatkozóan. 
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 5.180,-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 7.790,-Ft/ m2/hó, összesen: bruttó 1.000.370,- Ft.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ A Városgazdálkodási Bizottság VB 194/2022. (X.12.) számú határozatának módosítása (Vendel Kft.) 

Sz-406/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Az igénylő gyalogjárdára 5 m2-es területre szeretne kérni 2022. december 8-tól 2023. március 15-
ig, szintén gyalogjárdára 12 m2-t szeretne kérni 2023. március 16-tól 2023. szeptember 30-ig. Kérdés, hozzászólás 
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-406/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 225/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 194/2022. (X.12.) sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Vendel Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Viola utca 35/b.) részére 
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzletével szemben – (37450) 
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 14. számmal szemben a Tér sarkán a díszburkolatos 
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gyalogjárdának, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2022. december 8. naptól – 2023. szeptember 30. napja közötti időszakra, 
vendéglátó terasz kialakítása céljára - hétfőtől - péntekig: 07.00 órától - 21.00 óráig, szombaton és vasárnap: 8.00 
órától – 19.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva a közterület használathoz az alábbi 
bontásban hozzájárul 

- gyalogjárda 5 m2-es területére 2022. december 8. naptól – 2023. március 15. napja közötti időszakra, 
- gyalogjárda 12 m2-es területére 2023. március 16. naptól – 2023. szeptember 30. napja közötti időszakra 

vonatkozóan. 
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 5.180,-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 7.790,-Ft/ m2/hó, összesen: bruttó 583.349,- Ft.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Global Perfect Invest Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos parkoló 
területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Sz-407/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Ez a vendéglátó egység 3 m2-re kérte a napernyőtárolást, de van az üzlethelyiséggel tartozása, 
méghozzá 2 hónapot túllépő 800.000 forint, ezért a rendeletünk szerint, ha tartozása van, nem adhatunk engedélyt. 
El kell onnan szállítania a napernyőket is, hogyha nem kap engedélyt. Ha befizette a bérleti szerződés tartozását, 
akkor újra tudjuk tárgyalni a dolgot. Meg van kötve a kezünk. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az 
Sz-407/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 226/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Városgazdálkodási Bizottság a VB 176/2022. (IX.7.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Global Perfect Invest Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey 
utca 3. fsz. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a 
kérelmező üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti 
díszburkolatos parkoló 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2022. december 8. napjától – 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. szeptember 8. 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 5.180,-Ft/ m2/hó, összesen: bruttó 
12.024,- Ft. „ 

 (2 igen, 2 nem) 
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Cserép Mihály Zoltán, Csóti Zsombor, Dr. Szabadkai Antal, Szilágyi Zsolt, Takács Zoltán, a bizottság tagjai nem 
szavaztak 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Arról szavazunk, hogy ha megadjuk neki a 3 m2-t, akkor nyomunk egy igent, ha nem adjuk meg, 
akkor nyomunk egy nemet. Mivel 800.000 forint tartozása van, ezért a rendeltünk nem engedi, hogy engedélyt 
adjunk neki. Javaslatom, hogy jelezzük ezt a határozati javaslatban. Ha ezzel mindenki egyetért, akkor nyom egy 
igent. Kérem, szavazzunk az Sz-407/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
VB 227/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a VB 226/2022. (XII.7.) sz. határozatát visszavonja. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Zsolt: Kérdés, hozzászólás nincs. Arról szavazunk, hogy mivel a Global Perfect Invest Kft-nek 800.000 
forint tartozása van, ezért nem adunk neki közterület engedélyt. 
 
VB 228/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Global Perfect Invest Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey 
utca 3. fsz. 2.) közterület-használati engedély iránti kérelmét nem támogatja.  
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: Szilágyi Zsolt elnök 

(8 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ JÓPIPA SÖRÖZŐ Kft. Budapest IX. kerület, Csarnok tér 6. – Pipa utca 6. (Pipa utca Csarnok tér sarok) 
előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-
használat iránti kérelme 

Sz-409/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: A kérelmező szeretne 1 m2-t a napernyőnek, illetve 8 m2-t kérni. Kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-409/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 229/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a JÓPIPA SÖRÖZŐ Kft. (székhelye: 1203 Budapest, Dessewffy 
utca 24.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti 
– (37055) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Csarnok tér 6. – Pipa utca 6. (Pipa utca Csarnok tér sarok) 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. december 8. naptól – 2023. február 28. 
napja közötti időszakra, továbbá a gyalogjárda 8 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére 2023. 
március 1. napjától 2023. október 31. napja közötti időszakra - vasárnap és ünnepnapok kivételével - vendéglátó 
terasz kialakítása 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. 
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A fizetendő közterület használati díj a jelenleg hatályos díjszabás alapján elő- és utószezonban (01.01. – 05.31. és 
09.01. – 12.31.) bruttó 5.180,-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 7.790,-Ft/ m2/hó, összesen: bruttó 350.645,- Ft.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 

 
 

8./ Budapest IX. kerület Tinódi utca 15. szám előtti nem díszburkolatos gyalogjárda területén Red Rose 
Food Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása 

Sz-410/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Szilágyi Zsolt: Mivel ez polgármesteri hatáskör, nem az engedélyre, hanem a nyitvatartásra kérnek engedélyt.   
15 m2-t és hétfőtől – vasárnapig: 09.00 órától – 22.00 óráig szeretnének nyitva lenni, ahogy eddig is. Kérdés, 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-410/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VB 230/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Red Rose Food Kft. (székhelye: 1085 Budapest, 
József krt. 69. fsz. 1.) részére a 2022. december 9. – 2023. december 8. közötti időszakra a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerül a Tinódi utca 15. szám előtt található nem díszburkolatos gyalogjárda területére, 
akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 hétfőtől – vasárnapig: 09.00 órától – 22.00 óráig. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
A 9. és 10. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VB 231-232/2022 (XII.7.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
 
Szilágyi Zsolt: Köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést 10.52 órakor bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Cserép Mihály Zoltán      Szilágyi Zsolt 
            bizottsági tag               elnök 
 
 
 
 
     Fábián Beatrix  
     jegyzőkönyvvezető       


