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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Metró Trafik Bt. (székhely: 2030 Érd Fürdő u. 33/B., adószám: 24343798-2-13.) a benyújtott kérelmében a 
Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/10) hrsz - ú közterületre, a 
Budapest IX. ker. Csarnok tér 6. szám - Nemzeti Dohánybolt üzlet - előtti gyalogjárda 1 m2-es területére  2013. 
október 16. napjától - 2013. december 31. napjáig 1 db megállító tábla kihelyezése céljára kért közterület-
használati hozzájárulást.  
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Budapest IX. ker. Pipa u. 6. szám Társasházban található Metró Trafik 
Bt. által üzemeltetett Nemzeti Dohánybolt üzlethelyiség a Lengyel turisztikai Tanácsadó és Szervező Kft. 
tulajdonában van. 
 
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 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Belső-Ferencváros (A 
Duna folyam - a „Fővám tér - Kálvin tér térségére vonatkozó KSZT” határa  - Üllői út - Ferenc körút - Boráros 
tér - Nehru part (37061/6) délkeleti telekhatára által határolt terület) rehabilitációs szabályozási tervéről és 
építési szabályzatáról szóló 8/2006. (III.10.) rendelete 24. § (19) bekezdése alapján:  

„Megállítótábla közterületen, közforgalom céljára átadott területen, passzázsban, kapualjban nem 
helyezhető el.” 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 
 

Budapest, 2013. október 9. 

 
dr. Bácskai János 
polgármester h. 
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alpolgármester 
 

 
 

 Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Metró Trafik Bt. 
(székhelye: 2030 Érd Fürdő u. 33/B.) részére a Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Csarnok tér 6. szám - Nemzeti 
Dohánybolt üzlete előtti - gyalogjárda 1 m2-es területére 2013. október 16. napjától - 2013. december 31. 
napjáig 1 db megállító tábla kihelyezése céljára a közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. október 16. 
 

 
 
 

 


