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ELŐTERJESZTÉS
a Polgármester részére
Tárgy: Kérelem díjmentes közterület-használat engedélyezése tárgyában
Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében Szabó Balázs, mint a Jobbik Magyarországi
Mozgalom Újpesti Alapszervezetének alelnöke 2020. október 22-én kérelmet nyújtott be
közterület díjmentes használatára vonatkozóan. Kérelmező 2012. év óta több alkalommal kért és
kapott díjmentes közterület-használati engedélyt kerületünkben, az alábbiakban jelölt
feltételekkel:
Helyszín:
Budapest IV. kerület Károlyi park előtti járdaszakasz
Igényelt terület:
kb. 2 m2
Időpont:
2020. november 29. - 2021. január 11.
Kérelmezett tevékenység: Adventi kereszt felállítása
A Jobbik Magyarországért Mozgalom az előző évekhez hasonlóan 2020. november 29. 2021. január 11. közötti időszakra adventi keresztet kíván állítani Újpesten. A kereszt a Szent István
téren a Károlyi park tábla és a telefonfülke 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 megállapított díjtétel
1.400,- Ft/m2/nap + 27 % ÁFA.
A kedvezményes közterületek használatáról a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 36. § (1)
bekezdése alapján a Gazdasági és Pénzügyi Tulajdonosi Bizottság jogosult dönteni.
Legutóbb a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 63/2019. (XI. 27.) GPEB határozatával
döntött a díjmentes közterület használatról.
Kérem a Polgármester Urat, hogy a díjmentes közterület használatról határozattal döntsön.
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Határozati Javaslat
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskörében - meghozott ……/2020. (…..)
határozata a díjmentes közterület-használat engedélyezése ügyében
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XII. 3.) számú kormányrendelet 1. §
értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján - a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság
feladat- és hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom
kérelmében foglaltakhoz hozzájárul, és engedélyezi Budapest IV. kerület Károlyi park előtti
járdaszakaszon az Adventi kereszt felállításához szükséges közterület használatot 2 m2
terjedelemben, 2019. november 30. - 2020. január 12. közötti időszakra díjmentesen.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Budapest, 2020. december 9.

Czigler László

Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető.
Készítette: dr. Piros Judit
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