
 Iktató szám: Sz-291/2014. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. június 19-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Budapest IX. kerület Liliom utca 17. Társasház gyalogjárda területére 

benyújtott közterület-használat iránti kérelme  
 
 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                                     Madár Éva mb. irodavezető 
                                                     Vida Zsuzsanna ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen x 
nem  

 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
1 
 

 
 
 
 

                                                 
  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
Budapest IX. kerület Liliom utca 17 Társasház (székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 13-19., adószáma: 
29066054-1-43) benyújtott kérelmében a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (37588) hrsz - ú közterületre a Budapest IX. ker. Liliom utca 17. szám előtti gyalogjárda 20 
m2-es területére homlokzat felújítás miatt, építési állvány kihelyezésére kér közterület-használati hozzájárulást 
2014. június 20. napjától - 2014. július 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés alapján: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem haladó, nem 
rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a 
filmforgatási célú – kérelmek, 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 szerződés 
megkötésére pedig a polgármester jogosult.” 
 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 6. tevékenység 
pontja szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj az építési állványra: 2027,-Ft/m2/hó 
(68,-Ft/m2/nap) 

 
2014. június 20. – 2014. június 30. 

68,-Ft x 20 m2 x 11 nap = 14.960,-Ft 
 

2014. július 1. – 2014. július 30. 
68,-Ft x 20 m2 x 30 nap = 40.800,-Ft 

 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 

Budapest, 2014. június 10. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 
 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest IX. kerület 
Liliom utca 17. Társasház (székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 13-19,) részére a Budapest Főváros IX. ker. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37588) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Liliom 
utca 17. szám előtti gyalogjárda 20 m2-es területére 2014. június 20. napjától - 2014. július 30. napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan, homlokzat felújítás miatt, építési állvány kihelyezésére a közterület - használati 
megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 20. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest IX. kerület 
Liliom utca 17. Társasház (székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 13-19,) részére a Budapest Főváros IX. ker. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37588) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Liliom 
utca 17. szám előtti gyalogjárda 20 m2-es területére 2014. június 20. napjától - 2014. július 30. napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan, homlokzat felújítás miatt, építési állvány kihelyezésére a közterület - használati 
megállapodás ne kerüljön megkötésre.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 19. 
 



 Iktató szám: Sz-292/2014. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. június 19-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Verlater Kft. a Budapest IX. kerület Ferenc tér 10. sz. előtti parkoló területére 

benyújtott közterület-használat iránti kérelme 
 
 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                                     Madár Éva mb. irodavezető 
                                                     Vida Zsuzsanna ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária  s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen x 
nem  

 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
1 
 

 
 
 
 

                                                 
  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A Verlater Kft. (székhely: 2181, Iklad, Szabadság u. 183., adószáma: 13867337-2-13) benyújtott kérelmében a 
Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37450) hrsz - ú közterületre a 
Ferenc tér 10. szám előtti parkoló 12 m2-es területére anyagtárolás, kisteherautóból történő munkavégzés  
miatt kér közterület-használati hozzájárulást 2014. június 10. napjától - 2014. június 30. napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Verlater Kft. és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata között 2014. május 27-én Vállalkozási Szerződés került megkötésre a Ferenc tér 10. IV. em. 
1. sz. önkormányzati tulajdonú lakás akadálymentesítése miatt.  

 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés alapján: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem haladó, nem 
rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a 
filmforgatási célú – kérelmek, 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 szerződés 
megkötésére pedig a polgármester jogosult.” 
 
Rendelet 15. § (1) bekezdés k) pontja alapján a közterület-használat díjmentes: 
„Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
k) a Ferencvárosi Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben, vagy részben finanszírozott  

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

 

Budapest, 2014. június 10. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 

 HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest IX. kerület 
Verlater Kft. (székhely: 2181, Iklad, Szabadság u. 183.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Ferenc tér 10. szám 
előtti parkoló 12 m2-es területére 2014. június 19. napjától - 2014. június 30. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan, anyagtárolás, kisteherautóból történő munkavégzés  céljára a díjmentes közterület - használati 
megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 19. 
 
 
 



 Iktató szám: Sz-293/2014. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. június 19-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: E-BUILDER Kft. Budapest IX. kerület Viola utca 37/c előtti területre 

benyújtott közterület-használat iránti kérelme  
 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette: Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                                    Madár Éva mb. irodavezető 

Vida Zsuzsanna ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen x 
nem  

 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
 
 

                                                 
 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

Az E-BUILDER Kft. (székhelye: 1094 Budapest Páva utca 5.) a benyújtott kérelmében Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37425) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Viola utca 37/c. szám előtti útpálya, és gyalogjárda összesen 187 m2-es területére, 
a 2014. július 1. – 2014. szeptember 10. közötti időszakra építési munkálatok és építési anyagtárolás 
céljára kért közterület-használati hozzájárulást. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Vállalkozási szerződés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII: törvény III.része alapján „Budapest IX. kerület Viola utca 37/c szám alatti lakóépület rehabilitációs 
felújítása” tárgyában a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-21501/2013 iktatószámmal kiírt 121. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre a Szabados és 
Társa Kft., az E-BUILDER Kft. és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között.  
Az építkezés a forgalmi rend megváltoztatásával jár, melyhez a Viola utca 37 /c épülete előtti teljes 
útpálya és gyalogjárda lezárása is szükséges. Kérelmező a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága 
által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást már benyújtotta.  
 
A VVKB 97/2014. (III.19.) sz. határozatával a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság úgy döntött, hogy az E-BUILDER (székhelye: 1094 Budapest Páva utca 5.) részére a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37425) hrsz - ú 
közterületre, a Budapest IX. kerület Viola utca 37/c. szám előtti útpálya, és gyalogjárda összesen 187 
m2-es területére, 2014. március 19. – 2014. június 30. közötti időszakra, építési anyagtárolás és egyéb 
építési munkálatok céljából a közterület-használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés 
alapján: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem 
haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, 
illetve a filmforgatási célú – kérelmek, 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 szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult.” 
 
Rendelet 15. § (1) bekezdés k) pontja alapján a közterület-használat díjmentes: 
„Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
k) a Ferencvárosi Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben vagy részben finanszírozott 
rendezvény, szolgáltatás, valamint építési, felújítási munkálatok esetén” 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2014. június 10. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az E-BUILDER 
(székhelye: 1094 Budapest Páva utca 5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37425) hrsz - ú közterületre, a Budapest IX. kerület Viola utca 
37/c. szám előtti útpálya, és gyalogjárda összesen 187 m2-es területére, 2014. július 1. – 2014 
szeptember 10. közötti időszakra, építési anyagtárolás és egyéb építési munkálatok céljából a 
közterület-használati megállapodás díjmentesen megkötésre kerüljön. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 



 Iktató szám: Sz-294/2014. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. június 19-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: DELTA BUILD Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 6. szám előtti 

területre benyújtott közterület-használat iránti kérelme  
 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette: Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                                    Madár Éva mb. irodavezető 

Vida Zsuzsanna ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen x 
nem  

 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
 
 

                                                 
 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A DELTA BUILD Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Zichy M. u. 38.) a benyújtott kérelmében Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Ráday utca 6. szám előtti gyalogjárda 6 m2-es területére, a 2014. június 30. – 
2014. július 4. közötti időszakra homlokzat felújítási munkálatokhoz kapcsolódó gurulóállvány 
kihelyezésére kért közterület-használati hozzájárulást. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kft. az IBIS HOTEL homlokzatát újítja fel oly módon, hogy 
egy 1,5 m x 4 m gurulóállványt állít fel és ahogyan munkálatokkal haladnak, az állványt annak 
megfelelően helyezik át, ezáltal mindig csak 6 m2 területet vesznek igénybe.  
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés 
alapján: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem 
haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, 
illetve a filmforgatási célú – kérelmek, 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 szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult.” 
 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 6. tevékenység 
pontja szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj az építési állványra: 

 
2027,-Ft/m2/hó (68,-Ft/m2/nap) 

 
2014. június 30. – 2014. július 04 
68,-Ft x 6 m2 x 5  nap = 2.040,-Ft 

 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2014. június 12. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy DELTA BUILD 
Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Zichy M. u. 38.)  részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Ráday utca 6. 
szám előtti gyalogjárda 6 m2-es területére 2014. június 30. – 2014. július 4. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan, homlokzat felújítási munkálatokhoz kapcsolódó gurulóállvány kihelyezésére a közterület - 
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 29. 
 
 



 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy DELTA BUILD 
Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Zichy M. u. 38.)  részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Ráday utca 6. 
szám előtti gyalogjárda 6 m2-es területére 2014. június 30. – 2014. július 4. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan, homlokzat felújítási munkálatokhoz kapcsolódó gurulóállvány kihelyezésére a közterület - 
használati megállapodás ne kerüljön megkötésre.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 29. 
 

 



 Iktató szám: Sz-295/2014. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2014. június 19-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: TESCO-GLOBAL Zrt. Budapest IX. kerület Török Pál utca 2. szám 

előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-
használat iránti kérelme  

 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette: Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                                    Madár Éva mb. irodavezető 

Varga Nóra ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen x 
nem  

 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
1 
 
 
------------------------------------- 
  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
 

                                                 
 



 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) Budapest IX. kerület Kálvin tér 7. 
szám alatt „TESCO EXPRESS ÉLELMISZERÜZLET” néven kiskereskedelmi egységet működtet. A Zrt. 
a benyújtott kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (37012) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Török Pál utca 2. szám előtti díszburkolatos 
gyalogjárda 6 m2-es területére (az üzlet hátsó bejáratához) 2014. december 31. napjáig, áruszállításhoz 
kapcsolódóan göngyölegtároló elhelyezése céljára kért közterület-használati hozzájárulást. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) 
bekezdése alapján: 

„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem 
haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, 
illetve a filmforgatási célú – kérelmek, 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 szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult.” 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 6. tevékenység 
(állvány, építőanyag és törmelék tárolása) szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-
használati díj:  

2.027,-Ft/m²/hó 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2014. június 10. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TESCO-
GLOBAL Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) részére Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37012) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Török Pál utca 2. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére a 2014. június 20. – 2014. 
december 31. közötti időszakra áruszállításhoz kapcsolódóan göngyölegtároló elhelyezése céljára a 
közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 19. 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a TESCO-
GLOBAL Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) részére Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37012) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Török Pál utca 2. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére, áruszállításhoz 
kapcsolódóan göngyölegtároló elhelyezése céljára a közterület-használati megállapodás ne kerüljön 
megkötésre. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 19. 
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