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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

POLGÁRMESTER  
 
 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

 
Az E-BUILDER Kft. (székhely: 1094 Budapest Páva u. 5.) benyújtott kérelmében a Budapest Főváros IX.ker. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz- ú közterületre a Budapest IX. ker. Ráday u. 
25-27. szám előtti gyalogjárda és parkoló 150 m2-es területére – épület felújítási munkálatok elvégzése 
céljából – kér díjmentes közterület-használati hozzájárulást 2012. november 30. napjától - 2013. február 28. 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.  
 
Kérelmező az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján végzi a „Belső-Ferencváros kulturális 
negyed fejlesztése” KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0003 azonosító jelű projekten belül az építési munkálatokat  
Budapest IX. kerületében.  
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján: 
 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve a három napot meg nem 
haladó konténer kihelyezési kérelem illetve a 3. § (3) bekezdése szerinti kérelem -, 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 szerződésmegkötésére pedig a polgármester jogosult.” 
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 15. § (1) bekezdés k, pontjának értelmében:  

„Nem kell közterület-használati díjat fizetni a Ferencvárosi Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben 
vagy részben finanszírozott rendezvény, szolgáltatás, valamint építési, felújítási munkálatok elvégzése után.” 

 
Kérem a T. Bizottság döntését a kérelem ügyében! 

 

Budapest, 2012. november 29. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az E-BUILDER Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest Páva u. 5.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Ráday u. 25-27. szám előtti gyalogjárda és 
parkoló 150 m2-es területére 2012. december 5. napjától - 2013. február 28. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan – épület felújítási munkálatok elvégzése céljából - a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiadott forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban meghatározott feltételekkel.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. december 5. 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az E-BUILDER Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest Páva u. 5.) részére a Budapest Főváros IX. Ker. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Ráday u. 25-27. szám előtti gyalogjárda és 
parkoló 150 m²-es területére 2012. december 5. napjától - 2013. február 28. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan – épület felújítási munkálatok elvégzése céljából - a közterület-használati megállapodás ne 
kerüljön megkötésre. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. december 5. 
 


