
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
Iktató szám: 257/2017. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2017. november 16.-i ülésére 
 
Tárgy:  Az NZS Schnell Bau Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 106/2017. (10.06.) 

közter számú döntése ellen 
 
Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető 

(Városüzemeltetési és Felújítási Iroda) 
 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 Szili Adrián irodavezető 
 Jedinák Lajos ügyintéző 
Előzetesen tárgyalja:  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2017. 

november 15.-i ülésén 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Kovács Henriett s.k. 
 
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! 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. 
(I.29.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján: „A közterület rendeltetéstől eltérő 
használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása, és a hozzájárulást is 
tartalmazó szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. A 
közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősül minden olyan jellegű használat, mely a közterületek 
társadalom által általánosan elfogadott illetve megszokott mindennapos használati funkciójától eltérő módú 
használatot eredményez. A közterület-használattal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára jelen 
rendeletben foglaltak szerint, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester és a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság jogosult.” 
A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint: „A polgármester dönt a nem díszburkolattal ellátott közterületek 
használatára vonatkozó – kivéve a pavilonállítás, illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend 
megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére - kérelmek  
ügyében és jogosult a közterület-használatra vonatkozó szerződések megkötésére.” 
 
Az NZS Schnell Bau Kft. (székhelye:1091. Budapest, Üllői út 121.) a IX. kerület, Ecseri út Metró felszín 
gyalogjárda (hrsz.: 38299/3.) helyszínre, 2 m2-en zöldség-gyümölcsárusításra kapott közterület-használati 
hozzájárulást 2017. 07. 10. – 2017. október 31.-ig. 
A Kft. 2017. november 01. – 2018. október 31. közötti időszakra, a fenti helyszínre és célra közterület-használati 
kérelmet nyújtott be, mely kérelem a 106/2017. (10.06.) közter számú polgármesteri döntés alapján elutasításra 
került.  
 
A Rendelet 4. § (19.) bekezdése alapján: „A kérelmező a polgármester vagy a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság által hozott döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti a 
döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül a Képviselő-testületnél. A döntés felülvizsgálatára irányuló 
kérelmet a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, amennyiben a kérelem benyújtása és a soron 
következő rendes ülés időpontja között kevesebb, mint 8 nap van, úgy a második soron következő rendes ülésén 
bírálja el. A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörben hozott döntése ellen további felülvizsgálatra nincs lehetőség „ 
 
Barkó Nikoletta a Kft. ügyvezetője az elutasításról szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül 
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben kifogásolta a kérelmének elutasítását. Beadványában előadta, hogy 
a Kft. 2017.07.10. óta rendelkezett érvényes közterület-használati megállapodással. A Kft. a közterületek 
használatára vonatkozó rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartotta és a fizetési kötelezettségének minden 
esetben határidőre eleget tett, közterület-használati-, illetve egyéb díjtartozása soha nem volt az 
Önkormányzattal szemben, tudomása szerint tevékenységükre panasz a Hivatalhoz nem érkezett.  
Fentiekre tekintettel kéri az NZS Schnell Bau Kft., hogy a Tisztelt Képviselő-testület a fent megjelölt helyszínen 
2017. december 01. napjától 2018. november 30. napjáig terjedő időszakra, zöldség-gyümölcsárusítás céljára 
továbbra is engedélyezze a közterület használatot. 
 
A Rendelet 9. § (2) bekezdése szerint - az 1. számú mellékletben meghatározott övezeti besorolások alapján a 
fenti területre és időre a közterület-használati díj bruttó 123.048,- Ft. 
 
Az NZS Schnell Bau Kft.-nek az Önkormányzat irányába fennálló lejárt díjtartozása nincs. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2017. november 03. 
 dr. Bácskai János  
 polgármester megbízásából 
  
 
 
      Szili Adrián s.k. 
        irodavezető 
 

 



 
 
 

 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete az NZS Schnell Bau Kft. 
(székhelye:1091. Budapest, Üllői út 121.) kérelmének nem ad helyt, a 106/2017. (10.06.) közter számú 
polgármesteri döntést helyben hagyja. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete az NZS Schnell Bau Kft. 
(székhelye:1091. Budapest, Üllői út 121.) kérelmének helyt ad, a 106/2017. (10.06.) közter számú polgármesteri 
döntést megváltoztatja, és úgy dönt, hogy az NZS Schnell Bau Kft. részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő fenti közterületre 2017. december 01. – 2018. november 30. 
közötti időszakra zöldség-gyümölcsárusításra hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj összesen: 
bruttó 123.048,- Ft. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


