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A döntéshez egyszerű x  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Vásárliget Kft. (1201 Budapest, Wesselényi u. 107.) kérelmet nyújtott be 2014. október 24. napjától – 
2014. december 31. tartó időszakra vonatkozóan a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/10) hrsz-ú,a Budapest, IX. ker. Csarnok tér gyalogjárda 
területére szórólaposztás céljából. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Vásárliget Kft. a Budapest IX. kerület Vámház krt 1-3. 
(Nagyvásárcsarnok karzat) szám alatt kiskereskedelmi üzletet működtet Fakanál Étterem néven.  
 
A vendéglátó egységét kívánja népszerűsíteni a szórólappal, melyen az étterem neve, címe és a kínálat 
látható.  
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdés m) 
pontja alapján: 
„Nem kell közterület-használati díjat fizetni szórólaposztás után.” 
 
A Vásárliget Kft.-nek az Önkormányzat irányába nincs lejárt díjtartozása. 
 
A fent hivatkozott rendelet értelmében a kerületben történő fenyőfa árusításra pályázat kerül kiírásra. A 
fenyőfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hagyja jóvá.  
 
A Csarnok tér Kft. által megjelölt területe december hónapban várhatóan a fenyőfa árusítás egyik kijelölt 
helye lesz. Tekintettel erre, 2014. december 10. napjától szórólaposztási tevékenység nem végezhető 
majd ezen a területen. 
 
A 2 fő hostess a szórólaposztás folyamán nem egy adott helyen meghatározott területet vesz igénybe, 
hanem a téren sétálva a járókelőknek oszt szórólapokat.  

Budapest, 2014. október 28. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a 
Vásárliget Kft. (1201 Budapest, Wesselényi u. 107.)  a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/10) hrsz-ú, Budapest, IX. ker. Csarnok tér díszburkolatos 
gyalogjárda területein szórólaposztást végezzen 2014. november 6. napjától 2014. december 10. 
napjáig.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. november 6. 
 
 


