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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 Multeam 360 Kft. (cím: 2131, Göd, Babits M. u. 39., adószáma: 12685886-2-13) a 2013. november 19-én benyújtott 
kérelmében a Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36985) hrsz -ú közterületre, a 
Budapest IX. ker. Mátyás utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárdásra 3 db 35 cm átmérőjű hőgomba, és 2 db 
napernyő kihelyezésére kér 5 m2 –es közterület-használati hozzájárulást  2013. november 20. napjára vonatkozóan. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy BMC Kft. és Multeam 360 Kft. megállapodási szerződést kötött, hogy az E. ON 
VIP Partneri rendezvényt 2013. november 20. napján az épületben megtarthassák. A Multeam 360 Kft. a rendezvényen 
résztvevő dohányzó személyek miatt kérelmezi a hőgombák, és a napernyők kihelyezését a közterületre. 
 
A Kft. által benyújtott rajz alapján megállapítottuk, hogy  a gyalogjárdán a gyalogosok részére csak 1,30 méter széles 
sáv marad, így a gyalogosforgalom számára kötelezően biztosítandó 1,5 méter széles sávot nem hagyják szabadon, 
ezért a hőgombák kihelyezése balesetveszélyes helyzetet teremt. 
 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Belső-Ferencváros rehabilitációs tervéről és építési 
szabályzatáról szóló 8/2006. (III.10.) számú rendeletének III. fejezet 24. § (9) bekezdése alapján: 
„Közterületi berendezési tárgy kizárólag úgy helyezhető el, hogy a gyalogos közlekedés számára legalább 1,5 m szabad 
szélesség biztosítva legyen.” 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről 
szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 4.§ (2) bekezdésének e, pontja 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 1. f) tevékenység szerinti I. sz. 
övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  
 

2013. november 20. napjára: 
4.508,- Ft/m2/hó 

 
Összesen fizetendő bruttó közterület-használati díj: 750,- Ft 

 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében.  
 

Budapest, 2013. november 19. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Multeam 360 Kft. (székhelye: 
2131, Göd, Babits M. u. 39., adószáma: 12685886-2-13) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36985) hrsz -ú közterületre, a Budapest IX. ker. Mátyás utca 8. szám előtti 
díszburkolatos gyalogjárdára 3 db 35 cm átmérőjű hőgomba, és 2 db napernyő kihelyezésére 5 m2 –es területen 2013. 
november 20. napjára vonatkozóan a közterület-használati hozzájárulás ne kerüljön megkötésre. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. november 20. 


