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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
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 Képviselő-testület! 
 
 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencvárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996.(IV.26.) sz. rendelet 
felülvizsgálata vált szükségessé, amelyre vonatkozóan az új közterület-használati rendeletet a 
111/2012. számú előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az övezeti 
kategóriákat. 
 
A kisvállalkozók részéről kérés érkezett felénk, hogy az Ecseri úton lévő, de a szerviz út felé 
eső pavilonok a II. övezeti kategóriából kerüljenek vissza a III. övezeti kategóriába.  
A mellékelt rajzon jól látható, hogy fenti kérés csak két pavilont érint (állateledelt-, pékárut 
árusító), természetesen a szeszesitalt árusító kocsma átsorolását nem javasoljuk a III. övezeti 
kategóriába. 
 
Előbbiek érdekében a rendelet 2. számú mellékletének II. Minősített közterületek Ecseri 
út-Üllői út-Dési Huber utca által határolt területre vonatkozó sorának szövegét az alábbiak 
szerint javasoljuk elfogadni: 

II. Minősített közterületek 
  

Cím szakaszhatár 
  
Ecseri út-Üllői út-Dési Huber utca által 
határolt terület 

Kivéve a 38236/202 hrsz-ú szerviz út felé eső, 
nem szeszesitalt árusító pavilonok 

 
 
Javasoljuk továbbá hogy a rendelet 2. számú mellékletének III. Általános elbírálású 
közterületek része egészüljön ki az alábbi új sorral: 

III. Általános elbírálású közterületek 
 

Cím szakaszhatár 
  
Ecseri út-Üllői út-Dési Huber utca által 
határolt terület között lévő 38236/202 
hrsz-ú szerviz út felé eső, nem 
szeszesitalt árusító pavilonok  
 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet jelen előterjesztésben foglaltak 
figyelembe vételével tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Budapest, 2012. május 7. 
 

              
Hidasi Gábor  Hidasi Gyula 


