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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Budapest, IX. Tompa u. 19. sz. Társasház (1094 Budapest, Tompa u. 19.) kérelmében a Budapest, Főváros 
IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37751) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 19. sz. 
előtti gyalogjárda 30 m2-es közterületére – homlokzat felújítása miatt – gyalogosforgalmat biztosító állványzat 
kihelyezése céljára 2012. március 23. napjától – 2012. június 15. napjáig terjedő időszakra kért közterület-
használati hozzájárulást. 
Kérelmező megrendelése alapján a kivitelezési munkálatokat az ALPINTOM Bt. fogja végezni. Az állványzat 
védőtetővel ellátva kerül kihelyezésre. 

Kérelmező az Önkormányzattól kapott vissza nem térítendő támogatás alapján végzi a felújítási munkálatokat. 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének többször módosított 20/1996. (IV.26.) sz., a Budapest 
IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet 9. § (8) 
bekezdése alapján a közterület használat díjmentes. 

„A Ferencváros Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben vagy részben finanszírozott 
rendezvény, szolgáltatás, valamint építési, felújítási munkálatok közterület használata térítésmentes.” 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. ( IV. 26.) sz. 
rendelete 6. § (1) és (2) bek. értelmében: 
 „A közterület-használati hozzájárulásról a Polgármester dönt.”  
 „A Polgármester a díszburkolatra- kivéve a három napot meg nem haladó konténer kihelyezési 
kérelem - , továbbá pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltozásával járó, építési engedélyhez kötött 
kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelem elbírálása előtt kikéri a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.”  

Kérem a Tisztelt Bizottság javaslatát a kérelem ügyében. 

Budapest, 2012. április 2. 

dr. Bácskai János 
polgármester megbízásából: 

 
 

Madár Éva s.k.  
mb. irodavezető 

 
Határozati javaslat:  

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Budapest, IX. 

Tompa u. 19. sz. Társasház (1094 Budapest, Tompa u. 19.) – mint megrendelő – megbízásából az 
ALPINTOM Bt. – mint kivitelező - (1048 Budapest, Falemez u. 20.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú, Budapest, IX. ker. Tompa u. 19. sz. előtt a 
gyalogjárda 30 m2-es közterületére – homlokzat felújítása miatt – gyalogosforgalmat biztosító védőtetős 
állványzat kihelyezése céljára 2012. április 6. napjától – 2012. június 15. napjáig a – forgalomtechnikai 
engedély benyújtása után - közterület-használati hozzájárulás díjmentesen kiadásra kerüljön.  

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 


