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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe (cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) kérelmében a 
Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületre, a (38017/24) 
hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Jungfer Gyula utca 20 m2 díszburkolatos területére 2 db parkolóra 
rendezvénynel összefüggő parkoltatás céljára 2015. április 15. napjától – 2015- április 17. napjáig 
kért közterület-használati hozzájárulást.  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Millenium Towers-szel együttműködésben kerül 
megrendezésre az új BMW termékvonalat bemutató tesztvezetés, mely során az éppen nem úton levő 
autók a Jungfer Gyula utca 2 db parkolójában állnának meg.  

A kérelmezőt tájékoztattuk, hogy amennyiben a Bizottság pozitívan dönt a közterület-használati 
kérelmével kapcsolatban, úgy a közterület-használatot csak az ülést követően a döntésről történő 
értesítést után kezdheti meg.  

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet a 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 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 szerződés megkötésére pedig a polgármester 
jogosult.” 

A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a 3. számú mellékletben meghatározott  8. tevékenység 
szerinti (turizmussal, kulturális eseménnyel, rendezvénnyel összefüggő parkoltatás) I. sz. övezeti 
besorolása alapján a közterület-használat 3.520,-Ft/nap/parkolóhely. 

 
A fent megadott övezeti besorolások alapján a fizetendő közterület használati díj összege a 2015. 
április 15. – 2015. április 17. közötti időszakra összesen bruttó 21.120,-Ft. 

 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 

Budapest, 2015. április 9. 
 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A) HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy BMW Vertriebs 
GmbH Magyarországi Fióktelepe (cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) részére a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/24) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Jungfer 
Gyula utca 20 m2 díszburkolatos területére 2 db parkolóra 2015. április 15. napjától – 2015. április 17. 
napjáig a Millenium Towers-szel együttműködésben megrendezésre kerülő, az új BMW termékvonalat 
bemutató tesztvezetéssel összefüggő parkoltatás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület-használati díj bruttó 21.120,-Ft. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. április 15. 
 
 
 

 
B) HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy BMW Vertriebs 
GmbH Magyarországi Fióktelepe (cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) részére a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/24) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Jungfer 
Gyula utca 20 m2 díszburkolatos területére 2 db parkolóra 2015. április 15. napjától – 2015. április 17. 
napjáig a Millenium Towers-szel együttműködésben megrendezésre kerülő, az új BMW termékvonalat 
bemutató tesztvezetéssel összefüggő parkoltatás céljára a közterület-használathoz nem járul hozzá. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. április 15. 
 
 


