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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!
A Szabados és Társa Építőipari Kft. (székhelye: 1212 Budapest, Rákóczi F. u. 146.) a benyújtott
kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37449
és 37723) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla utca 25. szám előtti gyalogjárda és
útpálya 172 m2, valamint a Budapest IX. kerület Lenhossék utca 15-17. szám előtti útpálya, parkolósáv
és gyalogjárda 333 m2-es területére, a 2015. december 21. napjáig felvonulási területre, daruzásra,
betonozásra és egyéb építési munkálatok céljára kért közterület-használati hozzájárulást.
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés
alapján:
„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, 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 szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult.”
Rendelet 15. § (1) bekezdés k) pontja alapján a közterület-használat díjmentes:
„Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
k) a Ferencvárosi Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben vagy részben
finanszírozott rendezvény, szolgáltatás, valamint építési, felújítási munkálatok esetén”
A sürgősségi döntés indoka, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII: törvény III.része alapján a
Budapest IX. kerület Balázs Béla utca 25. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújítás mielőbb
megvalósulhasson.
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében.
Budapest, 2015. június 8.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Szabados és
Társa Építőipari Kft. (székhelye: 1212 Budapest, Rákóczi F. u. 146.) részére a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37449 és 37723) hrsz-ú közterületre, a
Budapest IX. kerület Balázs Béla utca 25. szám előtti gyalogjárda és útpálya 172 m2, valamint a
Budapest IX. kerület Lenhossék utca 15-17. szám előtti útpálya, parkolósáv és gyalogjárda 333 m2-es
területére, a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2015. június 12. –
2015. december 21. közötti időszakra, felvonulási terület, daruzás, betonozás és egyéb építési
munkálatok céljából a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2015. június 12.

