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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő - testület részére 

 

Tárgy: Kérelem díjmentes közterület használat engedélyezésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Jobbik Magyarország Mozgalom képviseletében Pajor Tibor önkormányzati képviselő 2016. november 21-i ér-

keztetéssel kérelmet nyújtott be közterület díjmentes használatára. Kérelmező 2012 óta folyamatosan kér és kap 

díjmentes közterület-használati engedélyt kerületünkben. Tevékenységét szeretné folytatni az alábbiakban jelölt 

feltételekkel: 

 

Helyszín:      Károlyi park előtti járdaszakasz 

Igényelt terület:    kb. 2 m
2
 

Időpont:      2016. november 26. - 2017. január 10.  

Kérelmezett tevékenység: Adventi kereszt felállítása 

 

A Jobbik Magyarország Mozgalom az előző évekhez hasonlóan 2016. november 26. és 2017. január 10. közötti 

időszakra adventi keresztet kíván állítani Újpesten. A kereszt a Szent István téren a Károlyi park tábla és a telefon-

fülke közötti részen, a füvesített terület előtti járdaszakaszon kerülne elhelyezésre. A kereszt egy kb. 1,5 X 1,3 méter 

alapterületű tartószerkezetbe kerül, melynek stabilitását homokzsákok biztosítják. a ládaszerű tartószerkezetet népi 

motívumok alapján készített faragások és festett elemek díszítik. 

 

A hatályos közterület-használati rendeletünk szerint, erre a területre és tevékenységre megállapított díjtétel 1.400,- 

Ft/m
2
/nap + 27 % ÁFA. 

 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a Képvise-

lő-testület bármely önkormányzati vagyonelem tekintetében, közvetlenül gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat, azaz 

azokkal kapcsolatban jogosult döntést hozni. 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmet megvizsgálta és 

hozzájárul a Jobbik Magyarország Mozgalom díjmentes közterület-használatához a Károlyi park előtti jár-

daszakaszon 2 m
2 
terjedelemben, a 2016. november 26.- 2017. január 10. közötti időszakra. 

  

Felelős:  Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Budapest, 2016. november 22. 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 
Készítette: 

Urbán Krisztina  

Közterületi ügyintéző 

 

Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 


