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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.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 
 

 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
RANYÁK GYÖRGY egyéni vállalkozó (1094 Budapest, Tompa u. 15/b.) kérelmében a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37551) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 15/b. sz. 
alatti épületben lévő üzlethelyisége előtti gyalogjárda 1 m2-es területére, reklámvitrin fennmaradására kért  
2012. május 1. napjától – 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra kért közterület-használati 
hozzájárulást.  

A vállalkozó 2011. év folyamán rendelkezett közterület-használati hozzájárulással, a kiadott határozatban 
előírt kötelezettségeit teljesítette, ellene eljárás nem indult, díjfizetési kötelezettségének eleget tett. 

A hatályos közterület-használati rendelet 7. § (3) bekezdése alapján - a 2. számú mellékletben meghatározott 
2.) tevékenység I. övezeti besorolása szerint a közterület-használati díj az alábbiak szerint alakul: 

9.228,-Ft/m2/hó 

308,-Ft/m2/nap 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelete 6. § értelmében: 
  „A közterület-használati hozzájárulásról a Polgármester dönt.”  

 „A Polgármester a díszburkolatra- kivéve a három napot meg nem haladó konténer 

kihelyezési kérelem - , továbbá pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltozásával járó, építési 
engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelem elbírálása előtt kikéri 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.” 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 

 

Budapest, 2012. május 9. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

 
Határozati javaslat:  
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy RANYÁK 
GYÖRGY egyéni vállalkozó (1094 Budapest, Tompa u. 15/b.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 15/b. sz. 
alatti épületben lévő üzlethelyiség előtti gyalogjárda 1 m2-es területére reklámvitrin fennmaradása céljára 
2012. május 17. napjától – 2012. december 31. napjáig a közterület-használati hozzájárulás a kiadásra 
kerüljön.  
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 


