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történő kölcsönzési és tárolási célú elhelyezésére vonatkozó 
közterület-használati kérelem (Lime Technology Kft.) 
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Készítette:  Városüzemeltetési Iroda 
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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 Városgazdálkodási Bizottság! 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016 (I.29.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) 
15/A.§. értelmében közösségi használatú elektromos eszközök kizárólag az erre kijelölt kölcsönzési és 
tárolási állomásokon, támaszokon (mikromobilitási pontokon) helyezhetők el, és az eszközök 
elhelyezéséhez, fennmaradásához a közösségi használatú elektromos eszköz üzemeltetőjének 
közterület-használati hozzájárulást kell beszereznie. 
 
1. 
A Városgazdálkodási Bizottság 2022. augusztus 23-i rendkívüli ülésén négy szolgáltató részére adott 
közterület-használati hozzájárulást, azonban a WHOOSH MOBILITY HU Kft. végül – kerületünktől 
független üzleti okokra hivatkozva nem írta alá a közterület-használati megállapodást.  
 
Így Ferencváros területén három szolgáltató végzett tevékenységet a közterület-használati 
megállapodás megkötésének napjától - 2022. december 31.-ig terjedő időszakban. 
A megállapodások megkötésére csak 2022. október közepén került sor a mikromobilitási pontok 
kialakításnak elhúzódása miatt, így jelenleg nem gyűlt össze megfelelő mennyiségű üzemeltetési 
tapasztalat ahhoz, hogy a Tisztelt Bizottság a teljes naptári évre vonatkozóan döntést tudjon hozni. 
Ezért a Városüzemeltetési Iroda kérésére a szolgáltatók 2023. április 30. napjáig terjedő időtartamra 
nyújtották be újabb közterület-használati kérelmet. 
 
2. 
Az alábbi kérelmezők nyújtottak be 2023. január 1. - 2023. április 30. közötti időtartamra közterület-
használati kérelmet. 
 

-Lime Technology Korlátolt Felelősségű Társaság (cj.: 01-09-332596, székhely: 1092 Budapest, 
Ráday utca 9. fszt. 8.) - LIME márkanéven futó szolgáltatás 

 
-TIER Operations Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (cj.: 01-09-385423, székhely: 1052 

Budapest, Károly körút 6.) - TIER márkanéven futó szolgáltatás 
 

- Vilii Fly Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (cj.: 06-09-027114, székhely: 6722 Szeged, 
Béke utca 2. C. ép.) - BIRD márkanéven futó szolgáltatás 
 

A fenti kérelmek közül a T. Bizottság a TIER Operations Kft. és a Vilii Fly Magyarország Kft. 
kérelmét 2022. december 7-i ülésén már elbírálta, azonban a Lime Technology Kft. kérelmét nem 
bírálta el, mivel a társaságnak a Pénzügy Iroda tájékoztatása szerint fizetési elmaradása volt, ami 
a Rendelet 2. § (5) bekezdés 20. pontja alapján nem adható közterület-használati hozzájárulás 
annak a kérelmezőnek, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van. 
 
A Lime Technology Kft. tartozását rendezte, így vele szemben sem áll fent már a közterület-
használati hozzájárulás megadásának jogszabályi akadálya. 
 
A Lime Technology Kft. kérelme jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
 
A kérelem igazodik a Városüzemeltetési Iroda által táblázatba foglalt maximális eszközszámokhoz, így 
egy mikromobilitási pont kivételével a kérelmező által elhelyezni kért eszközszámokra a hozzájárulás 
megadható. 
 
A hozzájárulást a kérelem alapján a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező táblázatban foglalt 
eszközszámokra javasolom kiadni. 
 



A számítással kapcsolatban tájékoztatom, a T. Bizottságot, hogy a mikromobilitási pontok közül öt 
darab a Fővárosi Önkormányzattal közös tulajdonú ingatlanon helyezkedik el. 
 
Ezen pontok az alábbiak:  
 

mMP 
száma 

Cím Hrsz. Tul. arány 
IX. ker. 

Tul. arány 
Főváros 

092026 Lechner Ö. fasor (Haller János kapu - 
Jungfer Gy. u. között)   

38017/20 23474/24480 
(cca. 95,9%)  

1006/24480        
(cca. 4,1 %) 

092035 Máriássy u. 6/A. 38022 12152/12235 
(cca. 99,3%) 

83/12235             
(cca. 0,7 %) 

092041 Vágóhíd u. - Mester u. sarok (az úttest 
mellé a gyalogátkelő után) 

38252 38528/46724 
(cca. 82,5%) 

8196/46724        
(cca. 17,5 %) 

092050 Mester u. 85. (Mester u. - Máriássy u. 
sarok) 

38252 38528/46724 
(cca. 82,5%) 

8196/46724        
(cca. 17,5 %) 

092061 Lechner Ö. Fasor 2. (Ipar köz sarok) 38017/20 23474/24480  
(cca. 95,9%) 

1006/24480        
(cca. 4,1 %) 

 
Mivel a szolgáltatóktól nem követelhető kétszeres közterület-használati díj, ezért a Városüzemeltetési 
Iroda egyeztetett a Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztályával a megfelelő, kettős 
díjfizetést kizáró megoldásról. A mindkét fél számára elfogadható megoldás az, ha mindkét 
tulajdonostárs a tulajdoni részarányának megfelelő arányban igényli a közterület-használat díját a 
szolgáltatóktól. Ezért a fenti pontok esetében a közterület-használat díj nem teljes összegben, hanem a 
az önkormányzat tulajdoni arányára korrigált mértékben került kiszámításra. 
 
A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján: 

 
„(2) A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem 
haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló 
kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a pavilonállításra, a közösségi használatú 
elektromos eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és tárolási célú 
elhelyezésére illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, 
építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében a 
Városgazdálkodási Bizottság dönt, a döntés kiadmányozására és a közterület használatra 
vonatkozó szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult..” 
 

A 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.” 

 
A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtáblázat 
alapján az alábbi közterület-használati díjak kerülnek alkalmazásra:  
 

Sorsz. Közterület foglalás célja 1.zóna 2.zóna 3.zóna 

1. 

Közösségi használatú 
elektromos eszköz 
kölcsönzési és tárolási 
célú elhelyezése a 
mikromobilitási pontokon 

2000 Ft/eszköz/hó 1600 Ft/eszköz/hó 800 Ft/eszköz/hó 



 

A fentiek alapján a szolgáltató az alábbi havi díjak megfizetésére válik kötelezetté: 
 

Lime Technology Kft.  629.820,- Ft/hó 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmezőnek nincs az önkormányzattal szemben fennálló 
tartozása. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a közterület-használati kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2023. január 16. 

 
 

Baranyi Krisztina s.k. 
 polgármester  
  
 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a  Lime Technology Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 9. fszt. 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeken létesített mikromobilitási pontokon 2023. január 
26. - 2023. április 30. közötti időszakra közösségi használatú elektromos eszközök (a továbbiakban: 
eszköz) mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és tárolási célú elhelyezése céljára a közterület 
használathoz az alábbiak szerint hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1. napjától a közterület-
használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra az eszközök mikromobilitási 
pontokon történő kölcsönzési és tárolási célú elhelyezésből eredő díjfizetési kötelezettségének köteles 
eleget tenni: 

 
 1. zóna 
 

 mMP 
száma 

mMP címe Lime 

Technology 
Kft. részére 
engedélyez
ett 
eszközök 
száma (db) 

1. 091003 Lónyay u. 1.  4 

2. 091006 Csarnok tér 7 

3. 091007 Lónyay u. 2. 6 

4. 091008 Ráday u. 12. 7 

5. 091009 Ráday u. 24/A 7 

6. 091010 Markusovszky tér 9 

7. 091011 Ráday u. 34-36. 8 

8. 090012 Lónyai - Kinizsi sarok  7 

9. 091013 Közraktár u. 8.  5 

10. 091016 Közraktár u. 34. 7 

11. 091017 Ráday u. 60. 7 

12. 091018 Bakáts u. 4. 7 

13. 091019 Bakáts u. 8.  5 

14. 091020 Bakáts tér (BUBI mellett) 3 

15. 091021 Lónyay u. 19. 7 

16. 091022 Üllői út 39. (Angyal István 
park) 

8 

 104 

 
 



2. zóna 
 

 mMP 
száma 

mMP címe Lime 

Technology 
Kft. részére 
engedélyez

ett 
eszközök 

száma (db) 

17. 092002 Tompa u. 16. 7 

18. 092003 Tompa u. 24. 4 

19. 092004 Ferenc tér 12. (BUBI mellett) 7 

20. 092007 Balázs B. u. 30. (Balázs B. u. 
- Márton u. sarok) 

7 

21. 092008 Vendel u. 13. (BUBI mellett) 7 

22. 092009 Kerekerdő park (Tűzoltó u. - 
Lenhossék u. sarok) 

3 

23. 092010 Tűzoltó u. 50-56. 5 

24. 092011 Semmelweis Egyetem EOK 
főbejárat előtt (Vendel u. 
Thaly K. u. sarok) 

16 

25. 092012 Tűzliliom park (Liliom u. 43-
45. szemben) 

7 

26. 092019 Haller u. - Vaskapu u. sarok 7 

27. 092020 Zwack Péter tér (Dandár u. - 
Vaskapu u. sarok) 

5 

28. 092021 Tinódi park játszótér (Tinódi 
u. Vaskapu u. sarok) 

7 

29. 092025 Haller delta járdasziget 13 

30. 092026 Lechner Ö. fasor (Haller 
János kapu - Jungfer Gy. u. 
között)  

3 

31. 092028 Róth Miksa u . - Lechner Ö. 
fasor sarok 

7 

32. 092029 Tóth Kálmán u. 2. (Soroksári 
út - Tóth Kálmán u. sarok) 

7 

33. 092031 Komor M. u. (MÜPA és 
Nemzeti Színház között) 

21 

34. 092032 Soroksári út - Vágóhíd u. 
sarok 

7 

35. 092035 Máriássy u. 6/A. 6 

36. 092037 Vágóhíd u. - Nádasdy u. 
sarok 

5 

37. 092038 Vágóhíd u. - Vaskapu u. 
sarok 

7 

38. 092039 Nádasdy u. - Tóth Kálmán u. 
sarok 

7 

39. 092040 Tóth Kálmán u. - Mester u. 
sarok  

7 

40. 092041 Vágóhíd u. - Mester u. sarok 
(az úttest mellé a 
gyalogátkelő után) 

4 

41. 092045 Haller utca 56. (Haller u. - 
Balázs Béla u. sarok) 

4 



42. 092046 Haller u. 27. (FMK előtt) 7 

43. 092047 Haller u. - Tűzoltó u. sarok 
járdasziget (BUBI közelében) 

7 

44. 092048 Nagyvárad tér metrókijárat 
(Kórház előtt) 

13 

45. 092049 Vágóhíd u. - Albert Flórián út 
sarok (BUBI mellett) 

10 

46. 092050 Mester u. 85. (Mester u. - 
Máriássy u. sarok) 

5 

47. 092058 Nagyvárad tér aluljáró kijárata 
mellett  

- 

48. 092061 Lechner Ö. Fasor 2. (Ipar köz 
sarok) 

3 

49. 092062 MÜPA mögött BUBI mellett 
(Soroksári út - Komor Marcell 
utcai csomópont) 

4 

 229 

 
 
3. zóna 
 

 mMP 
száma 

mMP címe Lime 

Technology 
Kft. részére 
engedélyez

ett 
eszközök 

száma (db) 

51. 093001 Ecseri út metrófelszín (Dési 
Húber utcai útpálya mellett) 

12 

52. 093002 Ifjúmunkás u. 8. Gyógyszertár 
előtt (Dési Huber u - 
Ifjúmunkás u. sarok) 

7 

53. 093003 Napfény u. 1. (Napfény u. - 
Valéria tér sarok)  

7 

54. 093004 Napfény utcai Lidl előtt 
(Napfény u. - Lobogó u. 
sarok) 

9 

55. 093005 Toronyház u. - Csengettyű u. 
sarok 

7 

56. 093006 Toronyház u. 3. 7 

57. 093007 Pöttyös utca metrófelszín 10 

58. 093008 Csárdás köz 1. (Csárdás köz 
- Üllői út sarok) 

7 

59. 093009 Távíró u. 17. szemben, 
Kiserdő (Távíró út - Távíró 
köz sarok) 

7 

 73 

 
 
 
 
 
 
 



A fizetendő közterület-használati díj összege az alábbi: 
 

Lime Technology Kft.  629.820,- Ft/hó 

 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

 


