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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Cake Company Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 190. 3. em. 5.) közterület használati 
kérelmet nyújtott be a 2015. szeptember 14. – 2015. december 31. közötti időszakra a Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/10, 37929, 37062) hrsz-ú 
közterületekre, a Budapest, IX. kerület Csarnok tér, a Budapest IX. kerület Ráday utca és a Budapest IX. 
kerület Közraktár utca díszburkolatos gyalogjárdáinak összesen 10 m2-es területére szórólaposztás 
céljából.  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Cake Company Kft. a Csarnok tér területén „Jédesós” néven 
pékséget üzemeltet, melyet 5 fővel történő szórólaposztással szeretne a kerületben népszerűsíteni. A 
szórólapon szerepel az üzlet neve, címe, elérhetősége és a kínálat. 

A Cake Company Kft. 2015. szeptember 7-én a Vámház körút és Ferenc körút között található Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő több, nem díszburkolatos utcára is benyújtotta a kérelmét, mely kérelem 
az 54/2015. (09.08) közter hivatkozási számú polgármesteri döntéssel pozitív elbírálásban részesült.  

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: 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 Rendelet 15.§ (1) bekezdés m) pontja alapján: 
„Nem kell közterület-használati díjat fizetni szórólaposztás után.” 

A hostessek a szórólaposztás folyamán nem egy adott helyen meghatározott területet vesznek igénybe, 
hanem az utcán sétálva a járókelőknek osztanak szórólapokat.  

Tekintettel arra, hogy a Kft. 2015. szeptember 14. napjától kérte a közterület használatát, de a Bizottság a 
döntését a mai napon tudja meghozni, így tájékoztattuk a Kft.-t, hogy a közterület használatot (amennyiben a 
Bizottság ahhoz hozzájárul) október 1-jétől kezdheti meg.  

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Cake Company Kft. 
(székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 190. 3. em. 5.) részére a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/10, 37929, 37062) hrsz-ú közterületekre, a 
Budapest, IX. kerület Csarnok tér, Budapest IX. kerület Ráday utca és a Budapest IX. kerület Közraktár utca 
díszburkolatos gyalogjárdáinak területére szórólaposztás céljára 2015. október 1. napjától - 2015. december 
31. napjáig terjedő időszakra a díjmentes közterület-használathoz hozzájárul.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

                                                                                                                                                                  
 


