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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER  

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A COOLTHINGS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2225 Üllői Árvácska u. 6., adószáma: 14349377-
2-13) a benyújtott kérelmében a Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(37018) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Lónyay u. –Vámház krt. sarkán lévő gyalogjárda 3 m2-es 
területére 2013. június 1. napjától -2013. szeptember 30. napjáig - 1 db kávéértékesítő kocsi kihelyezésére – 
prémium minőségű kávé értékesítése céljára kért közterület-használati hozzájárulást.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a COOLTHINGS Kft. részére Üllő Város Jegyzője által kiállított 
1775/2013. iktatószámú (a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésről szóló) igazolása alapján a 
kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt- alkalmi rendezvényen történő árusítás.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, mivel a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésről szóló 
igazolásban csak az alkalmi rendezvényen történő árusítás lehetősége engedélyezett, ezért az igényelt 
közterületet a COOLTHINGS Kft. nem veheti igénybe, mert a Budapest IX. ker. Lónyay u.- Vámház krt. sarkán 
lévő gyalogjárda területén nem kerül sor alkalmi rendezvény megrendezésére. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 
 

Budapest, 2013. május 29. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 
 
 

 
 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a COOLTHINGS 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2225 Üllő Árvácska u. 6., adószáma: 14349377-2-13) részére a 
Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37018) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. ker. Lónyai u. – Vámház krt. sarkán lévő gyalogjárda 3 m2-es területére 2013. június 6. napjától - 
2013. szeptember 30. napjáig - 1 db. kávéértékesítő kocsi kihelyezésére – prémium kávé értékesítése céljára 
a közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. június 6. 


