Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: 171/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. október 08-i ülésére
Tárgy:

Javaslat a Magyar Posta Zrt. 5 évre szóló kérelmének elbírálására

Előterjesztő:

Baranyi Krisztina polgármester

Készítette:

Városüzemeltetési és Felújítási iroda
Szili Adrián irodavezető
Jedinák Lajos ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

VB (10.07.)

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2. - 6.) a mellékletben szereplő 17 db Budapest
IX. kerületi helyszínen levélgyűjtő szekrények elhelyezésére, 1 évre szóló közterület-használati megállapodással
rendelkezik 2020. október 31.-ig.
A Magyar Posta Zrt. közterület-használati hosszabbítási kérelmet nyújtott be a 2020. november 01. – 2025.
december 31. közötti időszakra változatlan helyszínekre.
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (4) bekezdése alapján:
„A közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – maximum 1 évre – adható. Kivételesen indokolt
esetben ennél hosszabb időtartam is megállapítható a Képviselő-testület döntése alapján.
Mivel a Magyar Posta Zrt több mint 1 év időtartamra szól, ezért a kérelemről való döntés a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
A Rendelet 14.§ (1) bekezdése i) pontja alapján a köztárgyak elhelyezése mentes a közterület-használati díj fizetése
alól.
Az egy évnél hosszabb hozzájárulás megadását a Magyar Posta által üzemeltetett levélgyűjtő szekrényeket érintő
közterület-használat statikus jellege indokolja. Bár a levélgyűjtő szekrények forgalma drasztikusan visszaesett, azok
fenntartására a postának törvényi kötelezettsége van, így a posta – bár nem kíván újabbakat felszerelni – az eddigi
helyszíneken huzamosan kívánja üzemeltetni a levélszekrényeket.
Nem indokolt évente újabb adminisztrációs tehernek kitenni sem a kérelmezőt, sem pedig az önkormányzatot és
annak bizottságait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a kérelem ügyében.

Budapest, 2020. szeptember 28.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

A. / HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2. - 6.)
részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a … sz. előterjesztés
mellékletében szereplő közterületeire a levélgyűjtő szekrények céljára kért közterület-használathoz 2020.
november 01. – 2025. december 31.-ig díjmentesen hozzájárul.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 15 nap
B. / HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2. - 6.)
részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a… sz. előterjesztés
mellékletében szereplő közterületeire a levélgyűjtő szekrények céljára kért közterület-használathoz 2020.
november 01. – ……………….-ig díjmentesen hozzájárul.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 15 nap

C. / HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2. - 6.)
részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a … sz. előterjesztés
mellékletében szereplő közterületeire a levélgyűjtő szekrények céljára kért közterület-használathoz nem járul
hozzá.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 15 nap

1. sz. Melléklet a kérelmezett helyszínekről:
-

Aszódi u. 6.
Dési Huber u. 13.
Ecseri út 8.
Fék u. (vasútállomás)
Ferde u. 1. – 3.
Gönczy Pál u. 2.
Gubacsi út 91/b.
Gyáli út 33. – 35.
Haller u. 12.
Haller u. 25.
Haller u. 88.
Nagyvárad tér 1.
Napfény u. 10.
Napfény u. 14.
Pöttyös u.-i Metró állomás
Ráday u. 32.
Vágóhíd u. 38.

