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BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET 

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 

VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG  

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

www.pesterzsebet.hu 

 

 

Határozati lista 

a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 

2022. szeptember 20. napi ülésén hozott határozatai 

 

 

194/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. szeptember 20. napi 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Testületi üléssel összefüggő NYÍLT napirendi pontok 

 

1. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2022. évi 

költségvetési rendeletének módosítására (Testületi ülés 42. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

2. Javaslat az eb és macska ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására (Testületi ülés 3. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos Polgármester 

 

3. Javaslat a talajterhelési díjról szóló 38/2012. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 

módosítására (Testületi ülés 4. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

4. Javaslat a Budapest 20. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) Bp. XX. Zodony utca 

170187/96, 170187/95, 170187/87 hrsz alatti ingatlanokra vonatkozó módosításának 

jóváhagyására (Testületi ülés 8. napirendi pont) 

   Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

5. Javaslat a Budapest 20. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) Bp. XX. Nagysándor József u. 

6-12. sz. alatti ingatlanra vonatkozó módosításának jóváhagyására (Testületi ülés 9. 

napirendi pont) 

   Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

6. Javaslat a Budapest 20. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) Bp. XX. 170006 és 170008 

helyrajzi számú területekre vonatkozó módosításának jóváhagyására (Testületi ülés 10. 

napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 
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7. Javaslat a Budapest 20. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) Bp. XX. Helsinki út 177877/1 

sz. alatti ingatlanra vonatkozó módosításának jóváhagyására (Testületi ülés 11. napirendi 

pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

 

8. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendelet megalkotására (Testületi 

ülés 12. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

9. Javaslat a Kerületi Építési Szabályzat módosítására vonatkozóan (Testületi ülés 13. 

napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

10. Javaslat a 16/2022. (VII.15.) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett 

törvényességi felhívás megtárgyalására és a szükséges intézkedések meghozatalára 

(Testületi ülés 14. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

11. Javaslat Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója létszámkeretének 

emelésére, valamint költségvetési előirányzatának módosítására (Testületi ülés 20. napirendi 

pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

12. Javaslat a 170424/8 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának 

kezdeményezésére (Testületi ülés 27. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

13. Javaslat a Bp. XX. Vízisport u. 12-18. szám alatti ingatlanon lévő I. Hullám Csónakház 

hasznosítása érdekében lefolytatott pályázati eljárás eredményének megállapítására, a 

hasznosítás érdekében új döntés meghozatalára (Testületi ülés 28. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

14. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára a Bp. XX. 

Nagysándor József utca 7. szám alatti ingatlannal kapcsolatban (Testületi ülés 32. napirendi 

pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

15. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára a Bp. XX. Török 

Flóris utca. 73. szám alatti ingatlannal kapcsolatban (Testületi ülés 33. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

16. Tájékoztatás a Vasút sor mentén található ingatlanok tulajdonviszonyairól és a 

Vörösmarty tér fejlesztési lehetőségeiről (Testületi ülés 35. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

17. Javaslat telekcserével kapcsolatos döntés meghozatalára lehetőségeiről (Testületi ülés 36. 

napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

18. Tájékoztatás a Duna-sétány II. építési ütemének tervezéséről (Testületi ülés 37. napirendi 

pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 
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19. Javaslat hozzájárulás megadására a 174435 hrsz. alatti ingatlan szennyezettségének 

megállapítása érdekében (Testületi ülés 48. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 
20. Javaslat kopjafa állítására vonatkozó felajánlás elfogadására (Testületi ülés 49. napirendi 

pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 
A Bizottság saját hatáskörben NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalja 

 

21.  Tájékoztatás a kerületi faültetésekről 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

22.  Tájékoztató a kerületi utak és járdák állapotáról 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

23. Tájékoztatás az Ady Endre utca 3. szám melletti játszótér felújításáról, tervezésének 

menetéről 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

24.  Beszámoló a kerületi sportpályák és dühöngők állapotáról 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

25. Javaslat mikromobilitási eszközök közterület-használatával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

Előadó: Mach Péter a bizottság elnöke 

 

26.  KVB SZMSZ módosítás az ülés kezdetét illetően: 14:30 

Előadó: Mach Péter a bizottság elnöke 

 

27.  Egyebek 

 

Testületi üléssel összefüggő ZÁRT napirendi pontok 

 

28.  Javaslat döntés meghozatalára a Bp. XX. Nagysándor József utca. 118. szám alatti 

felépítmények bontására, valamint a Bp. XX. Nagysándor J. u. 120 – Lázár u. 2. szám 

alatti ingatlan albetéteinek megvásárlására a beérkezett nyilatkozatok alapján (Zárt 

ülésre javasolt az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) (Testületi ülés 45. napirendi pont) 

   Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

A Bizottság saját hatáskörben ZÁRT ÜLÉSEN tárgyalja 

 

29.   Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat közterület-használati kérelmének 

elbírálására  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

30.   Javaslat T.-Sz. Sz. ev. közterület-használati engedélyének visszavonására  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

31.  Javaslat F. V. L. közterület-használati kérelmének elbírálására 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

32.  Javaslat S. B. közterület-használati kérelmének elbírálására 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 
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33.  Javaslat a BIO GREEN HEALTHY Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

34.  Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. közterület-használati kérelmének 

tárgyában hozott határozat módosítására 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

35.  Javaslat G. M. közterület-használati kérelmének elbírálására és R. S. közterület-

használati ügyében végrehajtás elrendelésére 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

36.  Javaslat az INTEGRIT-XX. Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (később 

lesz elérhető) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

37.  Javaslat az Olaj és Bor Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

195/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XX. 

kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosításának 

elfogadását. 

  

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

196/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az eb és macska ivartalanítási 

programban való részvétel feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadását azzal a 

feltétellel, hogy a macskák esetében az ivartalanításnál tekintsenek el az oltás meglététől.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

197/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 38/2012. 

(XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

198/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága tárgyalásra alkalmasnak ajánlja Képviselő-testület részére a 

„Javaslat a Budapest 20. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) Bp. XX. Zodony utca 170187/96, 
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170187/95, 170187/87 hrsz alatti ingatlanokra vonatkozó módosításának jóváhagyására” című 

előterjesztést. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

199/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága tárgyalásra alkalmasnak ajánlja Képviselő-testület részére a 

„Javaslat a Budapest 20. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) Bp. XX. Nagysándor József u. 6-

12. sz. alatti ingatlanra vonatkozó módosításának jóváhagyására” című előterjesztést. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

200/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága tárgyalásra alkalmasnak ajánlja Képviselő-testület részére a 

„Javaslat a Budapest 20. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) Bp. XX. 170006 és 170008 

helyrajzi számú területekre vonatkozó módosításának jóváhagyására” című előterjesztést. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

201/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága tárgyalásra alkalmasnak ajánlja Képviselő-testület részére a 

„Javaslat a Budapest 20. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) Bp. XX. Helsinki út 177877/1 sz. 

alatti ingatlanra vonatkozó módosításának jóváhagyására” című előterjesztést. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

202/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budapest, XX. kerület Pesterzsébet 

településtervének, településképi arculati kézikönyvének, településképi rendeletének készítésével, 

módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet elfogadását az 

alábbi módosításokkal. 

- 3.§ (2) A lakossági fórum helye is ideje az önkormányzati honlapon, az önkormányzati 

facebook oldalon és a hivatal központi hirdetőtábláján kerül meghirdetésre a lakosági fórum 

előtt legalább 8 nappal, a lakossági fórumra minden önkormányzati képviselőt hivatalos 

név@pesterzsebet.hu e-mail címen a lakossági fórum előtt legalább nyolc nappal értesíteni 

kell, a lakossági fórumon elhangzott érdemi, a hirdetmény tárgyával összefüggő vélemények 

kerülnek be a lakossági fórum jegyzőkönyvébe.  

- 3.§ (3) Amennyiben a dokumentáció terjedelme nem teszi lehetővé a központi hirdetőtáblán 

történő kihelyezést, akkor az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.pesterzsebet.hu 

honlapon kell azt elérhetővé tenni. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 
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203/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága tárgyalásra alkalmasnak ajánlja Képviselő-testület részére a 

„Javaslat a Kerületi Építési Szabályzat módosítására vonatkozóan” című előterjesztést. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

204/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármesteri hivatalt, hogy az októberi bizottsági ülésre 

készüljön egy beszámoló a KÉSZ módosítás eljárásáról, menetéről és az elmúlt évek KÉSZ 

módosításairól. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

205/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága tárgyalásra alkalmasnak ajánlja Képviselő-testület részére a 

„Javaslat a 16/2022. (VII.15.) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi 

felhívás megtárgyalására és a szükséges intézkedések meghozatalára” című előterjesztést. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

206/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

1. Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója engedélyezett létszámkeretét 2022. 

október 1. napjától 5 fő közalkalmazott státusszal növelje.  

 

2. - Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója előirányzatát a táblázatban 

foglaltak szerint megemelje: 

 fő besorolási 

illetmény         

fő/hó (Ft) 

munkáltatói 

döntésen 

alapuló 

illetmény 

kiegészítés 

fő/hó (Ft) 

Pesterzsébet 

pótlék              

fő/hó             

(Ft) 

személyi 

juttatás 

fő/hó (Ft) 

személyi 

juttatás  

2 hó (Ft) 

 

13 % 

munkáltatót 

terhelő 

járulékok 

(Ft) 

összes 

illetmény 

járulékokkal 

2 hó (Ft) 

segédmunkás  3 200 000 10 000 10 000 220 000 1 320 000 171 600 1 491 600 

karbantartó, 

egyéb 

kisegítő  

2 260 000  10 000 270 000 1 080 000 140 400 1 220 400 

 

összesen 5 - - - - 2 400 000 312 000 2 712 000 

 

- illetve a táblázatban foglalt összegek felett Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális 

Foglalkoztatója előirányzatát emelje meg további 16 000 000 Ft-tal alvállalkozók igénybevételéhez. 

 

3. felkéri a Polgármestert, Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóját a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 
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207/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

 

I. az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 

kezdeményezze a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XX. 170424/8 hrsz. szám alatt 

található, „üzlet, udvar” megjelölésű 1369 nm alapterületű a Jahn Ferenc Kórház és 

Rendelőintézet vagyonkezelő feladatellátása érdekében nem hasznosított ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását a tulajdonosi jogokat gyakorló Országos Kórházi 

Főigazgatóságtól. 

II. az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatainak ellátása 

érdekében kívánja tulajdonba venni, és azt a jövőben közparkként, parkolóként kívánja 

hasznosítani.  

III. vállalja a terület önálló helyrajzi számon történő kialakítását, az ingatlan értékének 

megállapítását követően az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 

ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának és az esetlegesen szükséges értékbecslés 

elkészíttetésének költségét – megtérítését.  

IV. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

208/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest XX. Vízisport u. 

12-18. szám alatti (170022 hrsz) I. Hullám Csónakház felépítmény bérbeadása érdekében lefolytatott 

pályázati eljárást – tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő 

lejártáig nem érkezett pályázat – eredménytelennek nyilvánítja.  

 

I. a Bp. XX. Vízisport u. 12-18. szám alatti ingatlanon (170022 hrsz) található I. Hullám 

Csónakház felépítményt bérbeadás útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételek szerint.   

- a bérbeadás időtartama legfeljebb 5+5+5 év határozott idő 

- a bérleti díj minimum összege 1.051.000,- Ft+áfa/hó 

- a felépítmény az alábbi funkciókra hasznosítható: 

o csónaktárolás, elsősorban elektromos motoros kishajók és vitorlások tárolása, 

o hajótulajdonos cégek, intézmények, magánszemélyek részére történő bérbeadás, 

o edzőterem fedett terasszal, mely alkalmas arra, hogy az evezős szakosztály, a kajak-

kenusok és a birkózók téli kondicionáló edzésüket itt végezzék, 

o a fejépületben hotelszobák, vendég apartmanok működtetése, 

o kiegészítő jelleggel: vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés. 

- a bérleti díj összegébe a felépítmény tervezett funkcióra történő alkalmassá tétele érdekében 

tett ráfordítások, beruházások, felújítások ellenértéke a bérleti díj 20 %-ig terjedő mértékben 

számítható be. Amennyiben a felépítményben a leendő bérlő felújításokat, beruházásokat kíván 

elvégezni, úgy azt részleteznie kell és azokat a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulása 

alapján, saját költségén, megtérítési igény nélkül végezheti el. 

 

II. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról hirdetményt tegyen közzé a helyben 

szokásos módon, és amennyiben az ingatlanra bérbevételi szándék érkezik, úgy a pályázat 

megindítására vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 
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209/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Budapest XX. kerület, Nagysándor József utca 7. szám alatti, 171062 hrsz-ú, „kivett 

gazdasági épület, udvar” megjelölésű 415 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni 

részilletőségre vonatkozóan, a Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében a 

Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt., mint eladó, valamint a REDEL Elektronika Kft., 

mint vevő közti adásvételi szerződés alapján, a 26.100.000,- Ft +áfa vételár ismeretében, 

nem kíván élni elővásárlási jogával. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

210/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Budapest XX. kerület, Török Flóris utca 73. szám alatti, 171526 hrsz, „kivett iroda, 

udvar” megjelölésű 646 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni részilletőségre 

vonatkozóan Z. Á. Végrehajtói Irodája mint eladó, valamint Dr. Z. Á., mint vevő közti 

adásvételi szerződés alapján, a 83.802.060,- Ft és Bíró Lujza „A két fenyő” festmény 

vételár ismeretében, nem kíván élni elővásárlási jogával. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

211/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 

elfogadását: 

I. szándékában áll a 195034/1 hrsz. alatt nyilvántartott, az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó csereszerződés megkötése a TERRA Vagyonkezelő és 

Ingatlanforgalmazó Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 17.) kizárólagos tulajdonában 

lévő 195048/23 hrsz. alatt nyilvántartott, valamint a telekalakítási eljárás során létrejövő 

195048/8 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében azzal a feltétellel, hogy 

a TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. vállalja, hogy a kizárólagos tulajdonában 

lévő 195048/17 hrsz alatti ingatlant is térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába adja.   

 

II. felkéri a polgármestert, hogy  

 

o szerezze be a TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. nyilatkozatát arról, 

hogy a csereszerződés megkötése esetén a kizárólagos tulajdonában lévő 195048/17 

hrsz. alatt nyilvántartott 3266 m2 alapterületű, „kivett út” megjelölésű ingatlant térítés 

nélkül az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába adja és a térítésmentes átadással 

kapcsolatos valamennyi költséget viseli,  

o a nyilatkozat beérkezését és a 195048/8 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó telekalakítási 

eljárás lezárását követően szerezze be a határozat I. pontjában meghatározott 

ingatlanok piaci-forgalmi értékbecslését.  

 

III. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg, a TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. nyilatkozata, a telekalakítási 

eljárás lezárása, valamint az értékbecslések beszerzését követően a 195034/1 hrsz alatti, 
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valamint a 195048/23 hrsz-ú és az újonnan kialakítandó 195048/8 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozó csereszerződés megkötésére, valamint a 195048/17 hrsz. alatti ingatlan 

térítésmentes átvételére vonatkozó megállapodás megkötése iránti javaslatot terjessze a 

Képviselő-testület soron következő ülése elé.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

212/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 2022. szeptember 29-én, 14 órai kezdettel rendkívüli 

ülést tart helyszínbejárással a Duna-sétány II. ütemének tervezése kapcsán a hivatal és a 

Magyar Evezős Szövetség képviselőivel. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

213/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Felkéri a Képviselő-testületet, hogy bízza meg a Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Bizottságot, hogy a Duna-sétány terveztetési folyamatának elindulása előtt tartson bejárást és 

tegyen javaslatokat a polgármesteri hivatal felé és véleményezze a Duna-sétány II. fejlesztési 

koncepcióját. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

214/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 174435 hrsz. 

alatti ingatlanon.  mely természetben Bp. XX. Köteles utca, az Adept Enviro Kft. által 

képviselt konzorcium, az Agrárminisztérium által lefolytatott „Kármentesítési tényfeltárási, 

beavatkozási tervek” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes konzorcium képviselője 2023. 

október 31-ig állapotfelméréssel, tényfeltárással és az esetleges beavatkozás előkészítésével 

kapcsolatos munkálatokat végezzen azzal a feltétellel, hogy 

a. a feltárási munkák során a közlekedést és a közúti forgalmat a lehető legcsekélyebb 

mértékben akadályozzák, 

b. a feltárási munkákról az érintett lakosokat és Önkormányzatunkat azok megkezdését 

megelőzően legalább 3 nappal tájékoztatják, 

c. a munkák során a közút rendeltetésszerű használatát biztosítják, balesetveszélyes 

helyzetet nem okoznak és nem tartanak fenn, 

d. a munkák elvégzéséhez a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását előzetesen beszerzi.  

 

II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező NYILATKOZAT-ot aláírja 

és a döntésről az Adept Enviro Kft. konzorciumvezetőt tájékoztassa.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

215/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága tárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek, a „Javaslat kopjafa 

állítására vonatkozó felajánlás elfogadására” napirendet, azzal a kiegészítéssel, hogy  

 

I. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság kéri a főépítészi véleményezést a Képviselő-

testületi ülésre a felállítás helyszínét illetően. 

 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

216/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

I. az 1-es számú mellékletben rögzített kérdések mentén készüljön kérdőíves felmérés a 

pesterzsebet.hu honlap és az érintett körzetes képviselők együttműködésével. 

 

II.   felkéri a polgármestert, hogy a felmérés eredményéről a Bizottságot, annak soron 

következő második ülésén tájékoztassa.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

217/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. hogy Szervezeti és Működési Szabályzatának III. AZ ÜLÉSEK RENDJE 1. pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„A Bizottság üléseit a munka szervezhetősége érdekében előre tervezett rendben, a 

hét azonos munkanapján, lehetőség szerint azonos időpontban tartja: a mindenkori 

testületi ülést megelőző keddi napon 14 óra 30 perces kezdettel.” 

 

2. utasítja a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

218/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a 1202 Budapest Nagysándor József utca 118. szám alatti, 176170 hrsz-ú, ingatlan-

nyilvántartás szerint „kivett, gazdasági épület, udvar, söröző” megnevezésű 1077 m2 

alapterületű (felépítmények redukált alapterülete 342 m2) ingatlanon lévő felépítményeket 

végleges bontási engedély birtokában el kívánja bontatni a bontásból származó 

újrahasznosítható anyagok egyidejű értékesítése mellett. A felépítmények elbontása érdekében 

32.500.000,- Ft+áfa összegű előirányzatot a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítja azzal, hogy a bontott anyagok vételárát a bevételek között könyveli le.  

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a kivitelező kiválasztása érdekében intézkedjen beszerzési eljárás 

lefolytatása iránt, mely eljárásba az előzetes árajánlatot adó gazdasági társaságot is hívja meg.  
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2/1. ALTERNATÍVA  

 

I. fenntartja szándékát arra, hogy megvásárolja a Bp. XX. Nagysándor József u. 120 – Lázár u. 

2. szám alatt található, az ingatlannyilvántartásban 176168 hrsz. alatt felvett Társasházi 

ingatlanhoz tartozó, 176168/0/A/1 - 4 és 176168/0/B/2 hrsz. alatt nyilvántartott társasházi 

albetéteket a hozzájuk tartozó osztatlan közös tulajdoni részilletőséggel azzal a feltétellel, hogy 

a társasházban 100%-os tulajdont szerez, ezért felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosok 

által benyújtott eladási szándéknyilatkozatokban meghatározott eladási ár megalapozottságának 

alátámasztására szerezze be az egyes albetétek piaci-forgalmi értékét meghatározó 

értékbecslést.  

 

II. felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés megrendeléséről tájékoztassa az ingatlanok 

tulajdonosait, majd a piaci-forgalmi érték és az eladási szándéknyilatkozatban meghatározott 

eladási ár ismeretében tegyen javaslatot a Képviselő-testület soron következő ülésére a végső 

vételi ajánlatra vonatkozó döntés meghozatalára.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

219/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

I. az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Kossuth L. tér, a 

(170204/13) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi – 

mintegy 1.500 m2 terület - az ingyenes, nyílt Márton napi rendezvény megtartása céljából 2022. 

november hó 11. napjára.  

Az engedélyben rögzíteni kell a Kossuth L. tér burkolatának, valamint a városkép védelmét 

biztosító feltételeket:  

− gépkocsi behajtás, eszközök rögzítése, gyalogos közlekedés biztosítása, helyreállítási 

kötelezettség, a díszburkolat és a zöldfelületek állagmegóvása, a rendezvény utáni takarítás, stb. 

− a székeket, asztalokat, egyéb eszközöket esztétikusan úgy kell elhelyezni, hogy az a 

Kossuth Lajos tér, illetve a sétálóutca rendeltetésszerű használatát ne lehetetlenítse el, a székek 

és asztalok azonos kialakításának (anyagának) összehangolása szükséges. 

 

II. A közterület-használatot Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 

közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2021. (II. 25.) Ök. sz. 

rendeletének 18.§ (1) bekezdése alapján a Bizottság térítésmentesen biztosítja. 

 

III. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

220/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint T.-Sz. Sz. egyéni vállalkozó 

kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. kerület Ady Endre utca 

171190/36 hrsz-ú közterület besorolású földrészleten, a Bp. XX. Ady Endre u. 89. sz. alatti 

ingatlan - hrsz. 1171190/31 – homlokzatára szerelt külső árutartó állvány és előtető (együtt: 
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Előtető) használatára vonatkozó 2021. december 28-án véglegessé vált KP-17654/2/2021. sz. 

közterület-használati engedélyt 2022. március hó 31. napjával visszavonja.  

 

II. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

221/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. F. V. L. kérelmére hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő Deák tér, a (181895) 

hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételéhez a Deák tér Kulcsár utcai 

oldalán lévő 13 m2 alapterületű élelmiszerbolt funkciójú pavilon üzemeltetésére, továbbá az 

építmény homlokzatára szerelt 1 m2 vetületi területet jelentő előtetőre a „C” övezeti kategória 

szerint hatályos, a pavilon vonatkozásában jelenleg 442,- Ft/m2/hó, összesen 5.746,-Ft/hó, az 

építmény homlokzatára szerelt 1 m2 vetületi területet jelentő előtető után pedig a „C” övezeti 

kategória szerint hatályos, jelenleg szintén 442,- Ft/m2/hó, mindösszesen 6.188,-Ft/hó közterület-

használati díj megfizetése mellett  2022. július 1. és 2023. június 30. közötti időszakra. 

 

2. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

222/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint Sulyok Beáta által 

előterjesztett, az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. Vízisport utca a 

(170013/17)  hrsz-ú közterület besorolású földrészlet használatára vonatkozó kérelmet 

elutasítja. 

2. felkéri a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályát, hogy a reklámtáblák 

elhelyezésére megfelelő helyszínek kiválasztásában nyújtson segítséget a kérelmezőnek.  

3. felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt alakszerű határozatot aláírni és a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

223/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

I/1. a BIO GREEN HEALTHY Kft. kérelmére hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Budapest XX. ker. Téglagyár tér, a (170013/8) hrsz-ú közterület besorolású földrészleten, a 

Budapest XX. ker. Téglagyár tér 7. sz. alatti zöldség-gyümölcs kereskedés előtt lévő zöldsávban 

1 db 1,00 x 1,25 m méretű, egyoldali, 2 m2 hasznosfelületet jelentő reklámtábla (reklámhordozó) 

és az üzletportál elé elhelyezett 1 db 1,50 x 1,00 m alapterületet elfoglaló árubemutató láda 

kihelyezéséhez a B” övezeti kategória szerint a hatályos, a reklámtábla vonatkozásában a 

jelenleg hatályos havonta 1.548,- Ft/m2/hó, összesen 3.096,-Ft/hó, az árubemutató 
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vonatkozásában pedig szintén a jelenleg hatályos havonta 501,- Ft/m2/hó, összesen 1.002,- 

Ft/m2/hó, mindösszesen 4.098,- Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2022.  január 

1. és 2023. június 30. közötti időszakra. 

 

II. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

224/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

I/1. hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a BKM Budapesti 

Közművek Nonprofit Zrt. kérelmének helyt ad és a 133/2022. (V. 10.) KVB. számú döntés 

alapján hozott KP-4411/7/2022. számú közterület-használati engedély rendelkező részének 

harmadik bekezdése 2022. augusztus 1-ei hatállyal hatályát veszti.  

 

II. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

225/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

I. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint G. M. kérelmére az  

Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület (178786) hrsz. alatt nyilvántartott, 

természetben Budapest XX. kerület Alsóhatár út – Török Flóris csomópontban lévő közterület 

megnevezésű földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi 19 m2 vendéglátóipari (halsütöde-

étkezde) funkciójú pavilon, az építmény homlokzatára szerelt 1 m2 hasznosfelületetű 

reklámtábla (reklámhordozó), az épület déli oldalán 6 m2 alapterületű vendéglátó terasz, 

valamint  a pavilon mögötti területen 48 m2 alapterületű vendéglátó terasz üzemeltetése céljából 

a pavilon vonatkozásában „C” övezeti kategória szerint hatályos, jelenleg 669,- Ft/m2/hó, 

összesen 12.711,-Ft/hó, a reklámtábla vonatkozásában szintén a ”C” övezeti kategória a 

hatályos, jelenleg 1.110-,Ft/m2/hó, az épület déli oldalán 6 m2 alapterületű és a pavilon mögött 

lévő 48 m2 alapterületű vendéglátó terasz vonatkozásában pedig szintén a „C” övezeti kategória 

szerint hatályos, jelenleg 645,- Ft/m2/hó, összesen 34.830,-Ft/hó, mindösszesen 48.651,-Ft/hó 

közterület-használati díj megfizetése mellett 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti 

időszakra azzal a külön kikötéssel, hogy a teraszok 22 óra után nem üzemeltethetőek és ott a 

zeneszolgáltatás a nap bármely szakában tilos. 

II. A 6 m2 és a 48 m2 alapterületű vendéglátó teraszok vonatkozásában a közterület-használatot 

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149.§ (1) 

bekezdése alapján a Bizottság 2022. szeptember 30-ig térítésmentesen biztosítja. 

 

III. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

226/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

I/1. R. S. ügyében a határozat 1. sz. mellékletben található alakszerű végzéssel elrendeli a 2021. 

október 22-én véglegessé vált KP-552/7/2021. számú határozat végrehajtását.  

 

I/2. felkéri a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, hogy a 2021. október 22-én véglegessé vált KP-

552/7/2021. számú határozat foganatosítása iránt intézkedjen.  

II. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

227/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

I. az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint az INTEGRIT-XX. Kft. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Kossuth L. tér, a (170204/13) hrsz-ú és 

a Bp. XX. Kossuth Lajos utca a (170204/14) hrsz-ú közterület besorolású földrészletek részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Kossuth Lajos téren és a Kossuth Lajos utca Nagy Győri 

István utca és Ady Endre utca közötti szakaszán – mintegy 6600 m2 terület - az „Erzsébet napi 

vásár” című rendezvény megtartása céljából 2022. november 14.. és 2022. november 30. közötti 

időszakra (a vásár tényleges időtartama: 2022. november 17. – 2022. november 30.).  

 

II. a 2. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint az INTEGRIT-XX. Kft. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Kossuth L. tér, a (170204/13) hrsz-ú és 

a Bp. XX. Kossuth Lajos utca a (170204/14) hrsz-ú közterület besorolású földrészletek részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Kossuth Lajos téren és a Kossuth Lajos utca Nagy Győri 

István utca és Ady Endre utca közötti szakaszán – mintegy 6600 m2 terület - a „Karácsonyi 

vásár” című rendezvény megtartása céljából 2022. december 1.. és 2022. december 31. közötti 

időszakra (a vásár tényleges időtartama: 2022. december 1. – 2022. december 24.).  

III. A rendezvényekre a közterület-használatot Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatának a közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2021. (II. 

25.) Ök. sz. rendeletének 18.§ (1) bekezdése alapján a Bizottság térítésmentesen biztosítja. 

Az engedélyekben rögzíteni kell a Kossuth L. tér és a Kossuth Lajos utca burkolatának védelmét 

biztosító feltételeket: 

- gépkocsi behajtás, eszközök rögzítése, gyalogos közlekedés biztosítása, helyreállítási 

kötelezettség,  

- a rendezvényen árusítok kötelesek a kulturált, tiszta környezetet fenntartani, az itt 

keletkezett hulladékot összegyűjteni és szállítható formában kihelyezni a takarítási nap 

alkalmával,  

- szükséges az elárusítóhelyek egységes kialakítása, a kisebb vagy nagyobb pavilonok 

anyagának, színének fedésének és az árusítóablakok összehangolása,  

- az elhelyezésre kerülő asztalok és székek lehetőség szerint azonos kialakításúak legyenek 

és rendezetten, úgy kerüljenek kihelyezésre, hogy a sétáló utca rendeltetésszerű 

használatát ne akadályozzák, 

- a pavilonok anyaga, színe, a tetőszerkezet formája kulturált, minőségi megoldású legyen, 

ne alkalmazzanak látszó bitumenes lemezt, színes cserepeslemezt vagy hullámpalát,  
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- -az épületek között ne helyezzenek el ideglenes sátrakat, a közlekedő gyalogos tér 

minimum 3 méter széles legyen, melyet sem épülettel, sem kipakolt áruval eltorlaszolni, 

leszűkíteni nem lehet, 

- biztosítandó a Polgármesteri Hivatal sétány felőli, rendezett megközelítése, ezért a fő tér 

közepén alakítandó ki a központi hely. A pavilonok mögötti „hátsó” terek nem 

használhatóak szemétlerakóként, göngyölegtárolóként,  

- a közösségi sátor elhelyezése a tavalyi vásárral megegyező helyen nem támogatható, 

szükséges viszont, hogy a Nagy Győri István utca felől egyforma pavilonok fogadják az 

ide érkezőt, lehetőség szerint valamilyen kapu jelleggel, akár ténylegesen feldíszített 

kapuval,  

- a pavilonok kerüljenek közelebb egymáshoz, hogy egységes utca alakuljon ki, a 

sétányhoz képest szögben álló épület elhelyezést kerülni kell, illetve megfontolandó a 

Polgármesteri Hivatal épülete előtt és a játszótér mellett terek, lefedhető leülő- pihenő 

helyek kialakítása.   

 

IV. felhívja az INTEGRIT-XX. Kft figyelmét, hogy a rendezvény részletes és pontos 

programját, illetve a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 

23/2011. (III.8.) Korm. rendeletben meghatározott rendezvénytartási engedélyt a 

rendezvényeket megelőző 10 napon belül köteles benyújtani a Polgármesteri Hivatal illetékes 

Osztályára és azt az Osztállyal egyeztetni köteles. 

 

V. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

228/2022. (IX. 20.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. az Olaj és Bor Kft. kérelmére hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, 

XX. ker. Kossuth Lajos utca, a (172508) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételéhez, a Budapest XX. Ker. Kossuth Lajos u. 78. sz. alatti ingatlanban (hrsz.: 

172509) működő kifőzde előtti 5 m2 területen működő vendéglátó terasz, valamint és az épület 

homlokzatára szerelt 1 db, összesen 7 m2 vetületi területet jelentő ernyőszerkezet üzemeltetése 

céljából az „A” övezeti kategória szerint hatályos, a terasz vonatkozásában jelenleg 1.674,- 

Ft/m2/hó, összesen 8.370,-Ft/hó, az ernyőszerkezet vonatkozásában pedig szintén az „A” övezeti 

kategória szerint hatályos, jelenleg havonta 1.151,- Ft/m2/hó, összesen 8.057,-Ft/hó, 

mindösszesen 16.427,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett a vendéglátó terasz 

vonatkozásában 2022. október 1. és 2022. november 30., az ernyőszerkezet vonatkozásában 

pedig  2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakra. 

 

2. felhívja az Olaj és Bor Kft. figyelmét arra, hogy a továbbiakban reklámhordozó, reklám, 

illetve cégér elhelyezése főépítészi konzultációhoz kötött. 

 
3. Felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 


