
 Iktató szám: Sz-363 /2013. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2013. szeptember 4-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Horizont Reklám Szerviz Kft. Budapest IX. ker. Lónyay u. 2. szám előtti 

gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelmei  
 
 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                                     Madár Éva mb. irodavezető 
                                                     Redlinger Péter ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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. 



 

 
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

POLGÁRMESTER  
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A Horizont Reklám Szerviz Kft. (székhely: 1181 Budapest Darus u. 12., adószáma: 13167541-2-43 ) benyújtott 
kérelmeiben a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37018) hrsz - ú 
közterületre a Budapest IX. ker. Lónyay u. 2. szám előtti gyalogjárda 15 m2-es területére építési állvány 
kihelyezésére kér közterület-használati hozzájárulást 2013. szeptember 27. napjától - 2014. március 27. 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, valamint a Budapest IX. kerület Lónyay u. 2. szám előtti gyalogjárda 
15 m²-es területén lévő állványra kihelyezendő 132 m2 felületű építési védőhálóra kér közterület-használati 
hozzájárulást 2013. október 1. napjától - 2013. november 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.    
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Horizont Kft. munkavédelmi szempontok miatt, és a baleset 
megelőzés céljából helyezné ki az építési védőhálót az állványzatra. 
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, a filmforgatás célú kérelem, illetve a 3.§ (3) bekezdése szerinti kérelem–
,továbbá 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 hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 6. tevékenység b, 
pontja szerinti II. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj az építési állványra: 
 

2013. szeptember 27. napjától – 2013. szeptember 30. napjáig: 
68,- Ft/m²/nap 

68 x15x4 nap= 4.080,-Ft 
2013. október 1. napjától - 2014.február.28.napjáig: 

2027,-Ft/m2/hó 
2027x5 x15 =152.025,- Ft 

2014. március 1. napjától - 2014. március 27. napjáig: 
68,-Ft/m2/nap 

68x27x15=27.540,-Ft 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 2. tevékenység II. sz. 
övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj az építési védőhálóra: 

2013. október 1. napjától - 2013.november 30. napjáig: 
310,-Ft/m2/hó 

310 x 2 x132= 81.840,-Ft 
 

Összesen fizetendő közterület-használati díj:265.485, -Ft 
 
Kérem a T. Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 

Budapest, 2013. augusztus 30.  

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 
 

 
 



 
 
 

A: HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám 
Szerviz Kft. (székhelye: 1181 Budapest Darus u. 12.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37018) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Lónyay u. 2. szám előtti 
gyalogjárda 15 m2-es területére 2013. szeptember 27. napjától – 2014. március 27. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan, és a Budapest IX. ker. Lónyay u. 2. szám előtti gyalogjárda területén az építési állványra 
kihelyezendő 132 m2 felületű építési védőhálóra 2013. október 1. napjától - 2013. november 30. napjáig 
terjedő időszakra vonatkozóan a használati megállapodás megkötésre kerüljön, azzal a feltétellel., hogy a 
Horizont Kft. a városképi megjelenést érintő építési védőháló tekintetében a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
Főépítészi Csoport jóváhagyó véleményét a használati megállapodás megkötéséig benyújtja. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 26. 
 

 
B. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám 
Szerviz Kft. (székhelye: 1181 Budapest Darus u. 12.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37018) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Lónyay u. 2. szám előtti 
gyalogjárda 15 m2-es területére 2013. szeptember 27. napjától – 2014. március 27. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan, és a Budapest IX. ker. Lónyay u. 2. szám előtti gyalogjárda területén az építési állványra 
kihelyezendő 132 m2  felületű építési védőhálóra 2013. október 1. napjától - 2013. november 30. napjáig 
terjedő időszakra vonatkozóan a használati megállapodás ne kerüljön megkötésre. 
 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 26.  
 


