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A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
 

 
 
 



 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 

A HPS Experience Kft. (2310. Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 2.) közterület-használati kérelmet nyújtott be a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló (38017/50, 38017/24) hrsz.-ú a 

-  Budapest IX. kerület Bajor Gizi park - a Haller János kapu és Jungfer Gyula u. közötti terület és 

-  Budapest IX. kerület Jungfer Gyula u. teljes területére 

összesen 600 m2 közterületre. 

A Kft. a Vodafone székházban zajló rendezvényhez kapcsolódóan egy BMW i3 elektromos autó biztonsági 
sofőrrel történő közlekedése céljára kért időszakos útlezárásra közterület-használati hozzájárulást 

2019. május 22. napján 00.00 óra és 2019. május 23. napján 24.00 óra közötti időszakra. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:Rendelet) 4.§ (2) bekezdés alapján: 

„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem haladó, nem 
rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a 
filmforgatási célú– kérelmek, továbbá a pavilonállításra, illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a 
forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére 
vonatkozó kérelmek ügyében  a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt, a 
döntés kiadmányozására és a közterület használatra vonatkozó szerződés megkötésére pedig a 
polgármester jogosult.” 

 
A Rendelet I. sz. melléklete 6. pontja (időszakos útlezárás) alapján fizetendő közterület-használati díj: 230,- 
Ft/m2/nap. Így a két napra igénybe vett 600 m2 után 276.000,- Ft-ot kell fizetniük. 

 

Kérelmező beadta kérelmét a Budapest Közút Zrt. ideiglenes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásához.  

A kérelmezőnek nincs tartozása az Önkormányzat felé. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

 

 

Budapest, 2019. május 09. 
 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HPS Experience Kft. 
(2310. Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 2.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (38017/50, 38017/24) hrsz.-ú,  

 -  Budapest IX. kerület Bajor Gizi park - a Haller János kapu és Jungfer Gyula u. közötti terület és 

 -  Budapest IX. kerület Jungfer Gyula u. teljes területére 

összesen 600 m2 közterületre 2019. május 22. napján 00.00 óra és 2019. május 23. napján 24.00 óra közötti 
időszakra az időszakos útlezárás céljára a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás megléte esetén, az abban 
foglaltak kötelező betatásával a közterület-használathoz hozzájárul.  
A közterület használatáért fizetendő díj: 276.000,- Ft. 
 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 

 
 

 

B.HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HPS Experience Kft. 
(2310. Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 2.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (38017/50, 38017/24) hrsz.-ú,  

 -  Budapest IX. kerület Bajor Gizi park - a Haller János kapu és Jungfer Gyula u. közötti terület és 

 -  Budapest IX. kerület Jungfer Gyula u. teljes területére 

összesen 600 m2 közterületre 

2019. május 22. napján 00.00 óra és 2019. május 23. napján 24.00 óra közötti időszakra az időszakos útlezárás 
céljára a közterület-használathoz nem járul hozzá.  
 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 

 
 


