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Iktató szám: Sz-172/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városgazdálkodási Bizottság  

2022. május 11-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. Budapest IX. kerület Fehérholló u. 

38269 és 38268/5 helyrajzi számú közterületére benyújtott 
díjkedvezményes közterület-használat iránti kérelme 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 

 
Készítette:  Városüzemeltetési Iroda 
                                                    Szili Adrián irodavezető 
  
 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Melegh Mónika 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 Városgazdálkodási Bizottság! 

 
Az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. (székhelye: 1091. Budapest, Üllői út 129.) a Budapest IX. kerület Fehérholló 

u. 38269 és 38268/5 helyrajzi számú közterületeire jégpálya üzemeltetése és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények elhelyezésére, jelenleg 1 évre szóló közterület-használati megállapodással rendelkezett 
2022. március 31.-ig 4.590 m2-en 70%-os díjkedvezménnyel.  
 

Az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. közterület-használati hosszabbítási kérelmet nyújtott be a 2022. április 01. 

– 2023. március 30. közötti időszakra változatlan anyagi feltételekkel. A kérelem az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képezi. 
 
A kérelmező a területre 2016. óta rendelkezik folyamatosan közterület-használati megállapodással, 2016. – 2021. 
március 31-ig 90%-os díjkedvezményt kapott, a legutóbbi díjkedvezménye 70%-os. 
 

A kérelmező. a díj mérséklésének biztosítása esetén továbbra is vállalja a kedvezményezett időszak tartama alatt 
a terület folyamatos karbantartását és üzemeltetését. A korábbi időszakban tapasztalt illegális hulladék lerakások 
elkerülése érdekében és a közbiztonság folyamatos fenntartása miatt a terület vagyonvédelmét is ellátja. 

 

Az FTC jégkorong utánpótlásában jelenleg mintegy kétszáz gyermek és fiatal sportol minden korosztályban U8-
tól U21-ig. Szintén a klub igazolt sportolói Magyarország egyetlen siket jégkorong csapatának játékosai is. 

A kerületből partnerük volt már a Csicsergő, a Csudafa és a SOTE óvoda, de a Telepy utcai iskola sportosztálya 
is edzéslehetőséghez jut náluk. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség sportolói is rendszeres bérlőik. 

Céljuk, hogy pályájuk minél nagyobb kihasználtsággal működjön, ahol a versenyszerű sportolás mellett helyet tud 
kapni a civil szféra is, és ahol a kerület lakosainak is jut lehetőség a korcsolyázásra. Felajánlják szabad 
kapacitásukat, ill, az önkormányzattól érkező kéréseket, ahogy azt a beregszászi vendégdiákok és a Konkáv 
Egyesület esetében is tették eddig. (A járványhelyzet miatt ez az együttműködés szünetelt, de bíznak a 
folytatásban). 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § alapján: 

(1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik, a jogosult kártalanítási igény 

nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát - 

haladéktalanul helyreállítani. 

(2) A polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére 

a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult 

kérelmére. 

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati 

díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, 

ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 

 

Amennyiben a Bizottság ahhoz hozzájárul, a kérelmező 2022. május 13. napjától kezdheti meg a 
közterület használatot azzal a feltétellel, hogy a Rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2022. április 1. 
napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a díjfizetési kötelezettségének 
köteles eleget tenni. 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(I.29.) számú, a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (4) bekezdése alapján:  

„A közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – maximum 1 évre – adható.  

A Rendelet 1. sz. melléklet 11. pontja – egyéb tevékenység - alapján megállapított közterület-használati díja: 
112.459,- Ft/hó.  



 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

 

 

Budapest, 2022. május…………. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 
 polgármester  
 
 

 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. (székhelye: 1091. Budapest, 

Üllői út 129.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
Budapest IX. kerület Fehérholló u. 38269 és 38268/5 helyrajzi számú közterületeire jégpálya üzemeltetése és a 
hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények elhelyezésére kért közterület-használathoz 2022. május 13. napjától  

– 2023. március 30. napjáig a kért 70%-os díjkedvezménnyel hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a 
Rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2022. április 1. napjától a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjáig a díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, továbbá vállalja a 

kedvezményezett időszak tartama alatt a terület folyamatos karbantartását és üzemeltetését, továbbá a korábbi 
időszakban tapasztalt illegális hulladék lerakások elkerülése érdekében és a közbiztonság folyamatos fenntartása 
miatt a terület vagyonvédelmét is ellátja. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. (székhelye: 1091. Budapest, 

Üllői út 129.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
Budapest IX. kerület Fehérholló u. 38269 és 38268/5 helyrajzi számú közterületeire jégpálya üzemeltetése és a 
hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények elhelyezésére kért közterület-használathoz 2022. május 13. napjától  

– 2023. március 30. napjáig ….………. díjkedvezménnyel hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Rendelet 
12. § (3) bekezdése alapján 2022. április 1. napjától a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjáig a díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, továbbá vállalja a 

kedvezményezett időszak tartama alatt a terület folyamatos karbantartását és üzemeltetését, továbbá a korábbi 
időszakban tapasztalt illegális hulladék lerakások elkerülése érdekében és a közbiztonság folyamatos fenntartása 
miatt a terület vagyonvédelmét is ellátja. 

 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 


