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Tisztelt Városgazdálkodási Bizottság! 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ 
(2) bekezdése alapján a fenyőfa árusításra vonatkozó közterület-használati engedélyek kiadására 
vonatkozóan minden év szeptember 30-ig pályázatot ír ki az Önkormányzat, mely alapján a fenyőfa 
árusok minden év október 30-ig pályázathatnak a közterület-használati engedélyek kiadására. A 
fenyőfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálása 
szempontjait a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hagyja jóvá. 

A fentiek alapján a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (a 
továbbiakban: VVKB) a 276/2019. (IX.04.) számú határozata alapján a pályázat kiírásra került. 
Határidőn belül összesen 11 db pályázat, határidőn túl – még a bontás előtt – egy db pályázat érkezett. 
A pályázók zárt borítékban tettek ajánlatot. A borítékbontásra 2019. november 5-én került sor.  

 
A 13 meghirdetett helyszín közül – beleértve a határidőn túl érkezett pályázatot is – 11-re érkezett 
pályázat.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza a beérkezett pályázatok összesítését.   
 
A VVKB 276/2019. (IX.04.) számú határozata a fenyőfa árusítási helyekre beérkezett pályázatok bírálati 
szempontjait az alábbiakban határozta meg: 
előnyt élvez az az árus, aki: 
-a korábbi évben/években is rendelkezett a kerületben fenyőfa árusítására vonatkozó közterület-
használati engedéllyel,  
-ellene panasz nem érkezett,  
-az árusítás befejezését követően gondoskodott a terület rendezett, tiszta állapotáról. 
 
 
A Rendelet 6.§ (2) pontja értelmében „A pályázati eljárás eredménye alapján nem hasznosított fenyőfa 
árusításra kijelölt helyek közterület-használatára a pályázat elbírálását követően is benyújtható 
kérelem.” 
  
Figyelemmel a Rendelet 6.§ (2) bekezdésében leírtakra, valamint arra, hogy a határidőn túl érkezett 
pályázatban megjelölt helyszínre pályázat nem érkezett javasolom a határidőn túl érkezett pályázat 
befogadását.  
 
 
Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatok ellenőrzése során 
megállapítást nyert, hogy egyetlen pályázónak sincs lejárt tartozása az önkormányzattal szemben.  

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen. 

 
 
Budapest, 2019. november 29. 

  
Baranyi Krisztina s.k. 

         polgármester 
 
 
 



I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy  
 
1./ Zsigmond Tivadarné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Tivadarné részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal 
István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. 
december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft. 
 
2./ Farkas Mihály 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) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. december 05-től 
2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft. 
 
3./ Zsigmond Tivadarné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Tivadarné részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal 
István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. 
december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft. 
 
4./ Farkas Mihály 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) – a pályázati felhívásban 4. sorszámon kijelölt – 20 m²-es közterületére 2019. december 05-től 
2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 324.800,- Ft.  
 
5./ Zsigmond Richárd Gáborné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Richárd Gáborné 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest 
IX. kerület Dési Huber u. - Pöttyös utca (hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt 
– 10 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás 
céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 55.400,- 
Ft.  
 
6./ Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 
37054/10) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. december 05-
tól 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft. 
 
7./ Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 
37054/10) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. december 05-
tól 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft. 
 
8./ Benczes János pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes János részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 
37054/10) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 10 m²-es közterületére 2019. december 05-
től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 162.400,- Ft. 



 
9./ Zsigmond Árpád 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) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es 
közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 178.500,- Ft. 
 
10./ Zsigmond Árpádné 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) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 
2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 83.100,- Ft. 
 
 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Sebőkné Léhn Irén pályázatát befogadja, és Sebőkné 
Léhn Irén részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Budapest IX. kerület Ferenc tér (hrsz.:37450) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es 
közterületére 2019. december 12-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 158.340,- Ft. 
 
 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 


