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Tisztelt Városgazdálkodási Bizottság! 
 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ 
(2) bekezdése alapján a fenyőfa árusításra vonatkozó közterület-használati engedélyek kiadására 
vonatkozóan minden év szeptember 30-ig pályázatot ír ki az Önkormányzat, mely alapján a fenyőfa 
árusok minden év október 30-ig pályázhatnak a közterület-használati engedélyek kiadására. A fenyőfa 
árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálása szempontjait a 
Városgazdálkodási Bizottság hagyja jóvá. 

A fentiek alapján a Városgazdálkodási Bizottság (a továbbiakban: VB) a 16/2021. (IX.08.) számú 
határozata alapján a pályázat kiírásra került. Határidőn belül összesen 11 db pályázat érkezett. A 
pályázók zárt borítékban tettek ajánlatot. A borítékbontásra 2021. november 03-án került sor.  

 
A 10 meghirdetett helyszín közül egyre nem érkezett pályázat, két helyszínre kettő pályázó 
pályázott.  
 
A VB 16/2021. (IX.08.) számú határozata a fenyőfa árusítási helyekre beérkezett pályázatok bírálati 
szempontjait az alábbiakban határozta meg: 
Amennyiben egy adott közterületre több érvényes pályázat érkezik be és mindegyik pályázó megfelel 
az előírt szempontoknak, úgy a VB a közterület használatát a közterület-használat után fizetendő díj 
alapján bírálja el. 
Előnyt élvez az az árus, aki: 
-a korábbi években is rendelkezett a kerületben fenyőfa árusítására vonatkozó közterület-használati 
engedéllyel,  
-ellene panasz nem érkezett,  
-az árusítás befejezését követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatok ellenőrzése során megállapítást nyert, 
hogy egyetlen pályázónak sincs lejárt tartozása az Önkormányzattal szemben.  

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen. 

 
Budapest, 2021. november 03. 
 
 

  
Baranyi Krisztina s.k. 

         polgármester 
 
 
 

 

 

 

 

 



 HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy  
 
1./ Farkas Mihály pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Farkas Mihály részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 
36854/1) – a pályázati felhívásban 4. sorszámon kijelölt – 20 m²-es közterületére 2021. december 15-től 
2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 243.600,- Ft. 
 
2./ Zsigmond Árpád pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpád részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Dési Huber 
u. - Pöttyös utca (hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es 
közterületére 2021. december 05-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 83.100,- Ft. 
 
    -  Erdélyi Istvánné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, de a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Dési Huber u. - Pöttyös utca 
(hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. 
december 10-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára kért közterület-
használathoz nem járul hozzá, mert a helyszínre más pályázó előnyösebb ajánlatot tett. 
 
3./ Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 
37054/10) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2021. december 08-
tól 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 345.100,- Ft. 
 
4./ Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 
37054/10) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2021. december 08-
tól 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 345.100,- Ft. 
 
5./ Benczes János pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes János részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 
37054/10) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 10 m²-es közterületére 2021. december 07-
től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 146.160,- Ft. 
 
6./ Zsigmond Árpád pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpád részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Pöttyös 
utca metrófelszín (hrsz.:38299/5) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es 
közterületére 2021. december 21-től 2021. december 23-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 26.775,- Ft. 
 
7./ Zsigmond Árpádné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpádné részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Napfény u. 
10. sz. előtti (hrsz. 38236/97) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 



2021. december 05-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 178.500,- Ft. 
 
    -  Erdélyi Istvánné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, de a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Napfény u. 10 (hrsz.:38236/97) 
– a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 10-től 2021. 
december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára kért közterület-használathoz nem járul hozzá, 
mert a helyszínre más pályázó előnyösebb ajánlatot tett. 
 
8./ Sebőkné Léhn Irén pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Sebőkné Léhn Irén részére a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Ferenc tér 
(hrsz.:37450) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 
12-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 158.340,- Ft. 
 
9./ Molnár Jánosné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Molnár Jánosné részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Ecseri út – Üllői út – 
szerviz út által határolt terület (hrsz.:38236/202) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-
es közterületére 2021. december 20-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a 
közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 20.775,- Ft. 
 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


