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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 355/2016. (IX.14.) határozata alapján 2016. október 30-ig nyilvános 
pályázatot hirdetett az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára 2016. december 24. 
napjáig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára. A pályázók zárt borítékban tettek ajánlatot. A 
borítékbontásra 2016. november 2-án közjegyző jelenlétében került sor, az előírt határidőre összesen 
15 db pályázat érkezett.  

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest IX. ker. Ferenc tér 2. számú 10 m2-es helyére, a 
Dési Huber u. – Pöttyös u. sarok 1. számú 15 m2-es helyére, a Nagyvárad térre, és a Füleki u.-i parkba 
egy pályázó sem nyújtott be pályázatot.  
 
A Budapest IX. ker. Csarnok tér 3 db kijelölt területére összesen 4 db pályázat érkezett, melyből 2 db 
ugyanazon 3. számú helyre szól.  
Az IX. ker. Angyal István tér 4 db kijelölt helyére 5 db pályázat érkezett, melyből 2 db ugyanazon 4. 
számú helyre szól. 
A IX. ker. Dési Huber u. – Pöttyös u. 2 db kijelölt területére a 2. számú helyre 2 pályázat érkezett. 
Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban szerepel, hogy „amennyiben egy adott közterületre több 
érvényes pályázat érkezik be, és mindegyik pályázó megfelel a fenti szempontoknak, úgy a Bizottság a 
közterület használatát a közterület-használat ideje után fizetendő díj alapján bírálja el”, javasoljuk, hogy 
a Csarnok tér 3. számú helyet Benczes János őstermelő, az Angyal István tér 4. számú helyet Farkas 
Mihály őstermelő, míg a Dési Huber u. – Pöttyös u. 2. számú helyet Zsigmond Richárd Gáborné 
őstermelő kapja meg.  
 
A mellékelt táblázatban összefoglalva szerepelnek a pályázókkal kapcsolatos adatok a kérelmezett idő, 
és a közterület használati díj vonatkozásában.  
 
Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatok ellenőrzése során 
megállapítottuk, hogy egyetlen pályázónak sincs lejárt tartozása az önkormányzattal szemben.  

Kérem a Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy döntését 
meghozni szíveskedjen. 

 
 
 
Budapest, 2016. november 09. 

  
 

       dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester  

 
   

 

 

 

 



I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
 
1./ Horváthné Kütsön Ildikó pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Horváthné Kütsön Ildikó részére a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület 
Angyal István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es 
közterületére 2016. december 12-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 263.900,- Ft. 
 
2./ Horváth Tibor pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Horváth Tibor részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 
36854/1) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2016. december 12-től 
2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 263.900,- Ft. 
 
3./ Vass József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Vass József részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 
36854/1) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2016. december 10-tól 
2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 304.500,- Ft. 
 
4./ Farkas Mihály pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Farkas Mihály részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 
36854/1) – a pályázati felhívásban 4. sorszámon kijelölt – 20 m²-es közterületére 2016. december 09-től 
2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 259.840,- Ft.  
 
5./ Molnár Tiborné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Molnár Tiborné részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 
37054/10) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2016. december 10-
től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 304.500,- Ft. 
 
6./ ifj. Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és ifj. Benczes József részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok 
tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2016. 
december 08-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 345.100,- Ft. 
 
7./ Benczes János pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes János részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 
37054/10) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 10 m²-es közterületére 2016. december 04-
től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 170.520,- Ft. 
 
8./ Zsigmond Árpádné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpádné részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Napfény u. 
10. sz. előtti (hrsz. 38236/97) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 
2016. december 09-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 66.480,- Ft. 
 



9./ Tóth Józsefné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Tóth Józsefné részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Pöttyös utca 
metrófelszín (hrsz.:38299/5) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 
2016. december 15-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 89.250,- Ft. 
 
10./ Sebőkné Léhn Irén pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Sebőkné Léhn Irén részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Ferenc tér 
(hrsz.:37450) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2016. december 
14-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 133.980,- Ft. 
 
11./ Zsigmond Richárd Gáborné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Richárd Gáborné 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest 
IX. kerület Dési Huber u. - Pöttyös utca (hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt 
– 10 m²-es közterületére 2016. december 10-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás 
céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 41.550,- 
Ft. 
 
12./ Molnár Jánosné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Molnár Jánosné részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Ecseri út – 
Üllői út – Szerviz út (hrsz.:38236/359) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es 
közterületére 2016. december 19-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 24.930,- Ft. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
 
1./ Zsigmond Richárd Gáborné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Richárd Gáborné 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest 
IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 10 m²-es 
közterületére 2016. december 10-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz nem járul hozzá. 
 
2./ Vass Józsefné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Vass Józsefné részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér 
(hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 4. sorszámon kijelölt – 20 m²-es közterületére 2016. december 
10-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz nem járul 
hozzá. 
 
3./ Sztojka Melinda pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Sztojka Melinda részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Dési Huber u. - 
Pöttyös utca (hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 10 m²-es közterületére 
2016. december 12-től 2016. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz nem járul hozzá. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 



III. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a pályázati eljárás 
eredménye alapján nem hasznosított fenyőfa árusításra kijelölt helyek közterület-használatára a 
pályázat elbírálását követően is benyújtható kérelem. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


