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2015. december 9-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Sebőkné Léhn Irén a Budapest IX. Kerület Ferenc tér díszburkolatos 
területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme 

Előterjesztő:                              dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 

dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 
 Varga Zsuzsanna ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.  

 

 
 

 
 



 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 341/2015. (IX.09.) határozata alapján 2015. október 30-ig nyilvános 
pályázatot hirdetett az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára 2015. december 24. 
napjáig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára. A pályázók zárt borítékban tettek ajánlatot. A 
borítékbontásra 2015. november 2-án közjegyző jelenlétében került sor, az előírt határidőre összesen 
12 db pályázat érkezett.  

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2015. november 18 -án 
megtartott ülésén VVKB 437/2015. (XI.18.) sz. határozatával döntött a fenyőfa pályázat nyerteseiről.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázati felhívásban szereplő elbírálási szempontok 
alapján „amennyiben egy adott közterületre több érvényes pályázat érkezik be, és mindegyik pályázó 
megfelel a fenti szempontoknak, úgy a Bizottság a közterület használatát a közterület-használat ideje 
után fizetendő díj alapján bírálja el” Sebőkné Léhni Irén és Buzási László pályázata érvényes volt, de 
nem ők kaptak árusításra helyet. 
 
A pályázat során az alábbi területek maradtak üresen, melyre a VVKB 439/2015. (XI.18.) sz. határozata 
alapján a pályázati eljárás eredménye alapján nem hasznosított területre a pályázat elbírálását 
követően is benyújtható kérelem. 

Bp. IX., Dési Huber u. - Pöttyös u. (Hrsz: 38236/241)                 15 m2 

Bp. IX., Dési Huber u. - Pöttyös u. (Hrsz: 38236/407)                 10 m2 

Bp. IX., Ferenc tér                                                                        10 és 15 m2 

Bp. IX., Füleki utcai park                                                              15 m2 

Bp. IX. Nagyvárad tér                                                                   15 m2 

 
2015. november 27-én Sebőkné Léhn Irén őstermelő (cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 3.) kérelmet 
adott be a Ferenc tér 10 m2-es területére fenyőfa árusítás céljára 2015. december 15. napjától 2015. 
december 24. napjáig. 
 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 1. tevékenység 
d) pontja szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj 812,-Ft/m2/nap, azaz 
összesen bruttó 81.200,-Ft. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmezőnek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása 
nincs. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

 
Budapest, 2015. november 30. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Sebőkné Léhn 
Irén őstermelő (cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 37450 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ferenc tér díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területére a közterület használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban a 2015. december 15. – 2015. december 24. közötti időszakra, 
a fenyőfa árusítás céljára közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati 
díj bruttó 812,-Ft/m2/nap. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 15 nap 
 
 
 
 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Sebőkné Léhn 
Irén őstermelő (cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 37450 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ferenc tér díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területére a 2015. december 15. – 2015. december 24. 
közötti időszakra a közterület használathoz nem járul hozzá. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
 
 


