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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 Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) kérelmet nyújtott be a Budapest, 
Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/24 és 38017/27) hrsz-ú, a Budapest, 
IX. ker. Jungfer Gyula utca 500 m2-es teljes területére, és a Bajor Gizi park 162 m2-es területére a 2015. 
május 29. napján - a saját irodai dolgozói részére - megrendezésre kerülő Magyarország átfogó 
egészségvédelmi szűrőprogramjának megtartása céljából. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Jungfer Gyula utca területén egy 20 tonnás kamion áll meg, mely 
egyben egy speciális szűrőállomás is, ahol az egészségügyi szűréseket elvégzik. A rendezvény többi 
programja, illetve az állomás kihelyezendő további részei a 38017/27 hrsz-ú Bajor Gizi parkba és a Duna 
Termál Hotel Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonát képező 38017/25, és 38017/26 hrsz-ú területekre kerülnek 
kihelyezésre.  
 
A Kft. a BKK Zrt. által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást benyújtotta és a BKK Zrt. tájékoztatása 
alapján a 20 t kamionra nem kell behajtási engedély, a jármű a tilalom ellenére szabadon behajthat, azonban 
a feladat ellátása után haladéktalanul el kell hagynia a területet.  
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 15 § (1) bekezdésének d) pontja alapján:  

„Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
d) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat 
szolgáló létesítményekért és tárgyakért.”  

 

Budapest, 2015. május 13. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy a Nestlé 
Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/24 és 38017/27) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Jungfer Gyula utca 
500 m2-es, és a Bajor Gizi park 162 m2-es területére 2015. május 29. napjára - egy 20 tonnás speciális 
szűrőkamionból történő – Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának megrendezése céljára a 
közterület használati megállapodás megkötésre kerül. 

 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. május 28. 
 
 


