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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

ERDŐS LÁSZLÓ egyéni vállalkozó (2360 Gyál, Bacsó Béla u. 78/A.) a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37450) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér díszburkolatú 
területének 2 m2-es részére mozgó büfé elhelyezése céljára kért  közterület-használati hozzájárulást  2012. 
június 1. napjától – 2012. október 31. napjáig terjedő időszakra.  
Kérelmező még nem rendelkezett közterület-használati hozzájárulással kerületünkben.   
Erdős László kérelméhez csatolta Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szociális és 
Igazgatási Iroda által 13121-2/2012. sz. kiadott bejegyzését, melyben országos jellegűre módosították a 
kereskedelmi tevékenységet.  

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

 
6.772,-Ft/m2/nap 

226,-Ft/m2/nap 

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

(2) „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.” 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Képviselő – testület 2012. május 3-án tartott ülésén a 177/2012. 
(V.03.) sz. határozatában az alábbiakról döntött: 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) megbízza a SEM IX. Zrt.-t a Ferenc téren található, 2 üvegtetővel fedett pavilon korábbiakhoz hasonló 
módú, határozott időre és ellenérték fejében történő (határozott idő vége 2014. október 15.) hasznosításával 
összefüggő eljárás lefolytatásával, illetve a szerződés megkötésével.” 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 

Budapest, 2012. június 11. 

 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Határozati javaslat:  
 
A.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy ERDŐS 
LÁSZLÓ egyéni vállalkozó (2360 Gyál, Bacsó B. u. 78/A.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér 
díszburkolatú területének 2 m2-es részére mozgó büfé (amerikai hot-dog) elhelyezése  céljára 2012. június 15. 
napjától – 2012. október 31. napjáig terjedő időszakra a  közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön.  
 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 
B.)  A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja, hogy ERDŐS 
LÁSZLÓ egyéni vállalkozó (2360 Gyál, Bacsó B. u. 78/A.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér 
díszburkolatú területének 2 m2-es részére mozgó büfé (amerikai hot-dog) elhelyezése  céljára 2012. június 15. 
napjától – 2012. október 31. napjáig terjedő időszakra a  közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön.  
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 


