
Budapest Főváros X. kerület 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest F{Jváros X. kerület Kóbányai 
Önkormúny;:~ll K<;pvisc!ő-tcstülct iilése 
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Budapest, .... "'" ........................... : ............ . 

Tárgy: A Budapest X., Salgótarjáni út 
(38909) hrsz.-ú (Bp.X., Hungária krt. - és 
a Bp. X., Zách utca közötti szakasz) 
közterületen működő KOFA p1ac 
területének 2011. szeptember l-jétől 

kezdődő használatbavételére vonatkozó 
pályázat kiírása 

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 132/2011. (III. 17.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, X. 
Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú (Bp. X., Hungária krt. és a Bp. X., Zách utca közötti szakasz) 
közterületen működő KOFA piac területének 20 ll. július l-jétől kezdődő használatbavételére 
pályázatot ír ki, a pályázati kiírást annak megjelenése előtt tárgyalni kívánja. Egyúttal a 
Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményes lezárásáig lehetőséget biztosít a piac 
területének szombati napokon történő használatára Bata Mihály egyéni vállalkozó részére 
havi l 00 eFt díjért. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről 
és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem 
közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 2112011. (VI. 16.) önkormányzati 
rendelet szabályazza a közterület pályáztatásának rendjét. Ennek ismeretében javaslatot 
teszek a fenti közterület pályáztatására a rendelet 6. §-ában foglalt tartalommal: 

A közterület leírása: 

Használat célja: 
Használat időtartama: 
Fizetendő minimális díj összege: 
Fizetési feltételek: 
Elbírálási határidő: 
Elbírálás módja: 

Jelentkezés határideje: 
Jelentkezés feltételei: 

Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú 
közterületből kb. 1780 m2 nagyságú terület (a Hungária 
krt. és a Zách utca közötti szakasz) 
lakossági piac (szombati napon) 
határozott időre, öt évre szólóan 
l 00 OOO Ft/ hó 
havonta, egy összegben 
2011. augusztus 25-ei képviselő-testületi ülés 
az Önkormányzat számára összességében legelőnyösebb 
ajánlat 
20 ll. augusztus l. 
az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének 
rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint 

l 



Előterjesztésemet a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, a bizottság elnöke a határozatot szóban 
ismerteti ÖnökkeL 

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után a következő határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek: 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú közterületből kb. 1780 m2 nagyságú terület (a 
Hungária krt. és a Zách utca közötti szakasz) hasznosítására a következő feltételekkel: 

A közterület leírása: 

Használat célja: 
Használat időtartama: 
Fizetendő minimális díj összege: 
Fizetési feltételek: 
Elbírálási határidő: 
Elbírálás módja: 

Jelentkezés határideje: 
Jelentkezés feltételei: 

Budapest, X. Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú 
közterületből kb. 1780 m2 nagyságú terület (a Hungária 
krt. és a Zách utca közötti szakasz) 
lakossági piac (szombati napon) 
20 ll. szeptember l-től határozott időre, öt évre szólóan 
l 00 OOO Ft! hó 
havonta, egy összegben 
20 ll. augusztus 25-ei képviselő-testületi ülés 
az Önkormányzat számára összességében legelőnyösebb 
ajánlat 
20 ll. augusztus l. 
az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének 
rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy biztosítsa a pályázat nyilvánosságát. 

A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményes lezárásáig lehetőséget biztosít a piac 
területének szombati napokon történő használatára Bata Mihály egyéni vállalkozó részére 
havi l 00 OOO Ft díjért. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. június 22. 

Törvényességi szempontból láttam: 

jegyző 

azonnal 
kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 2. oldal, összesen: 3 
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} Budapcst,XJ.,Budafoki.út59. 1519 Pi. :415. 
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BUDAPEST X. KE.lL 

Belterület 38909 helyrajzi 

Mcgn:n::ldt:s :szám:8000004/269710!2011 

2011.06 .2? 

szám 

1100 BUDAPaST X.KaR. Salgótarjáni utca. 

s~éljegy: 55744/ 2011.02 .21 

Szektor 

Ve~eték jog bejegy~ése iránti kérelem, ELMÚ HÁLÓZATI K~T. ll$2 BUDAPaST XII 
72-74-

l. A~ ingatlan adatai: 
alrés~let adatok 

mBvelési ág/kivett megneve~és/ 

Kivett kci~teri.:ilet 

3. tulajdoni hányad: 1/1 

I. RÉS Z 

min.o 

o 
ll. RÉSZ 

bejegy~ő határo~at, érke~ési idő: 71132/1/2001/01.02.23 
jogcím: 1990. évi LXV. tv. 107. § (2) bek. 
jogállás: tulajdonos 
név: X.KaR. ÖNKORMÁNYZAT 
cím: 1102 BUDAPaST X.KER. S~ent Lás~ló tér 29 

2. bejegy~ő határo~at, érke~ési 

Ve~etékjog 

301 nm teri.:iletB rés~re. 
jogosult: 

név: aLMU HÁLÓZATI K~T
cím : 1132 BUDAPEST Váci 

3. bejegy~ő határo~at, érke~ési 

Vneték jog 
a~ ingatlan 1736 m2 nagyság6 
jogosult: 

név: ELMU HALOZATI K~T
dm : 1132 BUDAPEST X · 

VMB-67/ 2010. 

teri.:ilet 
ha m2 

4. bejegy~ő határo~at, érke~é 178020/2/2010/10.09.17 
Ve~etékjog 

a~ ingatlan 
jogosul t: 

név: aLMU HALOZAT 
dm : 1132 

) . be je gy~ ő határ 
Ve~eték jog 
113 m2 terü 
jogosult: 

"lfl<lB-6 8/2 010. 

Váci 6t 72-74. 

190685/2/2010/10.10.18 

ngsúm. : "lfl<IB-146/ 2010. 

Ok 

https://www3.takamet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=03032011062712 ... 2011.06.27. 
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Nem hiteles tulajdoni lap 

Budapesti l. szfu:mí KörzetiFöldhivatal 

Budapest, XJ.,Buda:foki. út 59. 1519 P:f. :415. 

BUDAPEST X. KElL 

Nem hiteles tulajdoni lap 

Nem hiteles tulajdoni lap • Szemle rnásolat 

Megp:n::ldts szám:8000004!269710/20ll 

2011.06.27 

S zektor 

01: 

~ 
Z Belterület 38909 helyrajzi szám 

FoJvtltá!r az emö b!»'óJ 
lll. RÉS Z -------r-o-

6. bejegy~5 hat!ro~at, 6rke~6si id5: 52072/2/2011/11.02.14 
Ve~et6k jog 
a~ ingatlan 2199 :m2 nagys!gú terület6re 1 ( VMB-179/2010 ) . 
jogosult: 

n6v: ELMU HÁLÓZATI K~T-
d:m : 1132 BGDAPEST KIII.KER. V!ci út 72-74. 

7. bejegy~5 hat!ro~at, 6rke~6si id5: 86415/2/2011/11.05.02 
Ve~etékjog 

294 :m2 nagys!gú területre vonatko~óan, VHB-197/2010. 
jogosult: 

né v: ELMU HÁLÓZA TI K~T. 
cím : 1132 BUDAPEST KIII.KER. Váci út 72-74 

https://www3.takamet.hu/tknet!nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=03032011062712 ... 2011.06.27. 




