
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

l.J§.számú előterjesztés 

a Budapest X., Albertirsai úti parkolók hasznosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a HUNGEXPO 
körüli parkolók hasznosításával kapcsolatban a következő határozatokat hozta: 

487/2011. (V. 19) határozat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Albertirsai útnak a HUNGEXPO Zrt. előtti, illetőleg az Albertirsai útnak az Albertirsai köz és 
a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi - kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló - gépjárműparkolót a HUNGEXPO Zrt. bérletébe (üzemeltetésébe) adja 
2011. július l-jétől 2011. december 31-ig 12 901 962 Ft + Áfa díjért. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

488/2011. (V. 19.) határozat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy készíttesse elő a Budapest X., Albertirsai útnak a HUNGEXPO Zrt. 
előtti, illetőleg az Albertirsai útnak az Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán 
elhelyezkedő valamennyi - kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló - gépjárműparkoló 

pályázati úton történő hasznosítását. A pályázat kiírhatósága érdekében a Képviselő-testület 
javasolja a Polgármesternek, hogy folytasson további tárgyalást a HUNGEXPO Zrt. 
képviselőivel azokról a kérdésekről és feltételekről, amelyek az elmúlt időszakban az 
Albertirsai úti parkolók bérleti jogviszonyával, a terület és környezete használatával 
összefüggésben felmerültek (pl. autóbuszsáv ügye.) A Képviselő-testület a tárgyalások 
eredményérőllegkésőbb 2011 októberében tájékoztatást kér azzal, hogy ametmyiben sikerül a 
vitás kérdéseket tisztázni, az ülésen dönteni kíván a pályázat kiírásáról is. 

A Képviselő-testület határozata értelmében meghozott, a HUNGEXPO Zrt. közterület
használatáról rendelkező határozatot előterjesztésemhez csatolom. 

A terület pályázati hasznosításához elengedhetetlen ismernünk a kapcsolódó beruházások 
miatt véglegesen kialakuló, jelentősen csökkenő parkolószámot, amely nélkül felelősen 
pályázat nem írható ki. 

Az időközben elkészült fővárosi kerékpárút a tervező szóbeli tájékoztatása szerint nem 
jelentős mértékben, 17 darabbal csökkenti a használatba adható parkolók számát, 
véleményem szerint ez nem indokolja a díjcsökkentést. 

Az Albertirsai úton megvalósítandó buszsáv kialakításának feltétele a jogerős építési engedély 
megléte, azonban az ezzel kapcsolatos tárgyalások még nem zárultak le a Főváros és a 
HUNGEXPO között, tehát az engedélyezési eljárás sem zajlott le. 



II. A végrehajtás feltételei 

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a 2012. január l-től 2012. június 30-ig terjedő 
időszakra a HUNGEXPO Zrt. előtti, illetőleg az Albertirsai útnak az Albertirsai köz és a 
Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi - kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló - gépjárműparkolót ismételten adjuk a HUNGEXPO Zrt. használatába 
parkoló üzemeltetése céljából az előző évi díjnak az MNB honlapján szereplő 3,9%-os 
inflációval növelt értékén, 13 405 139 Ft + Áfa díjért. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 ll. december .... 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Ügyiratszám: K/41504/1/2011/XXXV. 
Ügyintéző: Nagy-Balázs Melinda 
Telefon: 4338-378 

Tárgy: Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. közterület-használati ügye 

HATÁROZAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungexpo Vásár és 
Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041503, 
adószáma: 1047701-2-44, vezető tisztségviselő: Ganezer Gábor vezérigazgató) részére a Budapest 
X., Albertirsai útnak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. előtti, illetőleg az Albertirsai útnak az 
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi - kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló - gépjárműparkoló tekintetében a közterület használatához 
hozzájárul az alábbi feltételekkel: 

l. A használatba adott terület helyszíni behatárolása: Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az 
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi 
gépjárműparkoló céljára szolgáló közterület. 

2. A közterületet a kérelmező gépjármű parkoló céljára használhatja. 

3. A közterület-használati hozzájárulás: 2012. január l. és 2012. június 30. napja közötti 
határozott ideig érvényes. 

4. A közterület-használatáért a kérelmező köteles 13 405 139 Ft + ÁFA, azaz 
Tizenhárommillió-négyszázötezer-százharminckilenc forint + ÁFA közterület-használati 
díjat fiZetni. A kiszámított díjat egy összegben a határozat közlésétől számított 15 napon 
belül kell a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat OTP Kereskedelmi Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11784009-15510000 számú költségvetési számlájára átutalni, vagy a 
mellékelt készpénz-átutalási megbízásan befizetni. 
A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje alatt a közterület-használati díjat 
a közterület tényleges használatára, az építmény üzemeltetésére tekintet nélkül meg kell 
fiZetni. 

5. Egyéb feltételek: 
5.1. A közterület-használat ideje alatt a kérelmező csak a 2. pontban meghatározott célra 

használhatja az l. pontban meghatározott területet. 
5.2. Kérelmező köteles a használatra átadott területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, 

rendezett állapotban tartani, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkákról 
gondoskodni, a munka- és balesetvédelmi előírásokat betartani. 
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5.3. A használatba adott területen a tevékenység csak a közreműködő hatóságok 
hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén folytatható, jelen közterület
használati hozzájárulás csak ez esetben érvényes. 
Amennyiben a közterület-használat céljául megjelölt tevékenység egyéb, más 
jogszabályokban előírt engedélyek birtokában folytatható, ezek beszerzése a kérelmező 
kötelezettsége, melyek beszerzéséhez ezúttal hozzájárulek 

5.4. A közterület használatára csak a kérelmező jogosult. 
5.5. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát, 

valamint a díjfizetést igazoló bizonylatot a kérelmező köteles a helyszínen tartani és azt az 
ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni. 

5.6. A jelen közterület-használati hozzájárulást harmadik személyre a kérelmező nem ruházhatja 
át. A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje alatt előzetes hozzájárulásomat 
kell beszerezni ahhoz, hogy harmadik személy folytathassa a közterület-használatot 

6. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, visszavonása: 
6.1. A határozott időre szóló hozzájárulás megszűnik a 3. pontban meghatározott idő elteltével. 
6.2. A közterület további használata - kérelemre - csak új közterület-használati hozzájárulás 

birtokában folytatható. 
6.3. Nem adható közterület-használati hozzájárulás egy éven belül, ismétlődés esetén három 

éven belül annak, aki a Budapest X. kerület közigazgatási területén engedély nélkül vagy 
attól eltérően használt közterületet. 

6.4. Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás: 
ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy a tulajdonos önkormányzatnak fontos 
közérdekből szüksége van, 
a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos 
tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással, 
a használatba adott közterület tulajdonosa, valamint művelési ága megváltozásának 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével, 
ha a közterületen folytatott tevékenységre a jogosultat felhatalmazó okirat érvénye 
megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként 
elveszti, 
a jogosult halálával, illetve jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, 
ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült 
méltányolható okból- felhagy. 

6.5 A közterületi-hozzájárulást haladéktalanul vissza kell vonni, ha, a jogosultnak legalább 
háromhavi közterület-használati díjhátraléka van, és azt felszólításra 15 napon belül nem 
f'Izeti meg. 
A közterület-használati hozzájárulás a 6.2., 6.3., 6.4. és 6.5. pontokban előírtakra tekintet nélkül 
megszűnik, illetve vissza kell vonni, ha a jogosult a jelen határozat 1-5. pontjában felsorolt 
kikötéseket nem tartja be. 

6.6. A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha az a tevékenységgel érintett lakosság 
nyugalmát zavarja. 

6.7. A közterület-használati hozzájárulás bármely okból történő megszűnése, megszűntetése, 
visszavonása esetén, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja köteles a közterület 
eredeti, a rendeltetésének megfelelő állapotát kártalanítási igény nélkül haladéktalanul 
helyreállítani. Amennyiben a kérelmező helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a 
kérelmező költségére és veszélyére a közterület tulajdonosa végezteti el a helyreállítási 
munkákat. 
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7. A közterület tényleges használatba vételének feltétele: 
A kérelmező az l. pont szerinti közterület tényleges használatára, a közterület 
használatbavételére akkor jogosult, ha teljesítette a 4. pont szerint meghatározott 13 405 139 Ft 
+ ÁFA, azaz Tizenhárommillió-négyszázötezer-százharminckilenc forint + ÁFA fizetési 
kötelezettségét. 
Amennyiben a kérelmező a jelen határozattal szemben jogorvoslati eljárást kezdeményez, a 
közterület tényleges használatba vételére a jogorvoslati eljárás jogerős lezárulásának 
időpontjában kerülhet sor. 

8. Jogellenes közterület-használat: 
8.1. Jogellenes közterület-használat valósul meg, ha a közterület használója: 

-nem rendelkezik közterület-használati hozzájárulássa!, 
- a fizetési kötelezettség teljesítése nélkül veszi birtokba a közterületet, 
- a használatba adott közterületet meghaladó mértékű közterületet vesz igénybe, 

a közterület-használati hozzájárulás érvényessége bármely okból megszűnt vagy 
visszavonásra került és ennek ellenére tovább folyik a közterület használata. 

8.2. A jogellenes közterület-használat mindaddig fennáll, amíg a használó a közterületet nem hagyja 
el, az eredeti állapotot nem állítja helyre. 

8.3. A jogellenes közterület-használat időtartamára a használó köteles közterület-használati díjat 
fizetni, mely a rendes díj tízszeres mértékében is megállapítható. 

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A kérelmező a hatóság jogerős 
határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a helyi 
önkormányzat elleni kereset indításávaL 

INDOKOLÁS 

A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be. 

A kérelem és a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásánakjogszabályi feltételei fennállnak 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és használatának 
rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem köztekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Önk. R.) 15. § (5) bekezdése szerint arra a közterületre, amelynek a használatba adása az 
Önkormányzat kiemeit érdeke, a Képviselő-testület az l. mellékletben meghatározott díjtétel 
alapján számítottól eltérő közterület-használati díjat állapíthat meg. 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Határozatom alapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19. § (2) bekezdése és 109 § (l) bekezdése, a 
fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Fővárosi 
Közgyűlési rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. R.) 7. §-a, továbbá az Önk. R. 2. §-a, 3. § (l) 
bekezdés j) pontja, 5. § (l) bekezdése, 8. §-a, ll. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, 
valamint 13. §(l) bekezdése. 
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A fizetendő közterület-használati díj mértéke az Önk. R. 15. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
került megállapításra. 

A fellebbezési lehetőséget a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ll. § (l) 
bekezdése zárja ki. 

Hatásköröm és illetékességem a Ket. 19. § (2) bekezdésén és 21. § (l) bekezdés b) pontján, 
valamint az Önk. R. 5. § (l) bekezdésén. 

Budapest, 20 ll. december " " 

A határozatot kapják: 
l. Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 
2. BRFK X. ker. Rendőrkapitányság 
3. Közterület-felügyeleti Csoport 

Képviselő-testület nevében 
Kovács Róbert polgármester megbízásából: 

Dr. Pap Sándor 
alpolgármester 

1101 Bp. Albertirsai út 10. 
1102 Bp. Harmat u. 6-8. 
H. 

4. Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Csoport H. 
5. Nyilvántartás 
6. Irattár 



Ügyiratszám: Kl hA504-!2011/XXXV. 
Ügyintéző: Nagy-Balázs Melinda 
Telefon: 4338-378 

Tárgy: Hungexpo Zrt. közterület-használati ügye 

lllJDAI'EST FÓVÁ OS X.,KERÜLET 
KÓHÁN'\';\l ÖN ORMANY:t.AT 

\ .. ._. ----t..--.......:."..:.:(l~l ~;:.::'-á:.:..;n~He;,;;s:d!t.~r;_í l::.·l~í v.::.ut;.;..11.;.;.1 ";..,-----1 

lktatószárlik-.}n.tO.P.b .... J~:O.~!..f.r.:xXV 
Z011 AUG 5-

............... db 
melléklei 

Előszám: Előadó: 

.. 1<- ~7& ·.11 1 ' 
Az Onkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, h~i'*a~om~~so~· -/-'1':e~es;;;lhe;;:se;i;r::J\o16e-;:;-s _ __. 
használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem 
közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 2112011. (VI. 20.) Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Önk. R.) 5. § (2) bekezdése, valamint 15. § (5) bekezdése alapján a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 

HATÁROZATOT 
hozza: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Albertirsai útnak a HUNGEXPO Zrt. előtti, illetőleg az Albertirsai útnak az Albertirsai köz és a 
Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi -kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
álló-gépjárműparkolóta Hungexpo Zrt. bérletébe (üzemeltetésébe) adja 2011. július l-jétől 2011. 
december 31-ig 12 901 962 Ft+ Áfa díjért. A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert a szükséges 

intézkedések megtételére." 

l. A használatba adott terület helyszíni behatárolása: Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az 
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi gépjárműparkoló 
céljára szolgáló közterület. 

2. A közterületet a kérelmező gépjármű parkoló céljára használhatja. 

3. A közterület-használati hozzájárulás: 2011. július l.- 2011. december 31-ig tartó határozott 

ideig érvényes. 

4. A közterület-használatáért a kérelmező köteles 12 901 962 Ft + 25 % ÁFA, azaz 
Tizenkettőmil!ió-kilencszázegyezer-kilencszázhatvankettő forint+ 25 % ÁFA közterület
használati díjat fizetni. A kiszámított díjat egy összegben a határozat közlésétől számított 
15 napon belül kell a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat OTP 
Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009- i 55 íOOOO szám ú költségvetési számlájára 
átutalni, vagy a mellékelt postai esekken befizetni. 
A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje alatt a közterület-használati díjat 
a közterület tényleges használatára, az építmény üzemeltetésére tekintet nélkül meg kell 

fizetni. 
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5. Egyéb íeitéteiek: 

5.1. A közterület-használat ideje alatt a kérelmező csak a 2. pontban meghatározott célra 
használhatja az l. pontban meghatározott területet. 

5.2. Kérelmező köteles a használatra átadott területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, 
rendezett állapotban tartani, a szükséges állagmegóvási, karbantartási rnunkákról 
gondoskodni, a munka- és balesetvédelmi előírásokat betartani. 

5.3. A használatba adott területen a tevékenység csak a közreműködő hatóságok 
hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén folytatható, jelen közterület
használati hozzájárulás csak ez esetben érvényes. 
Amennyiben a közterület-használat céljául megjelölt tevékenység egyéb, más 
jogszabályokban előírt engedélyek birtokában folytatható, ezek beszerzése a kérelmező 
kötelezettsége, melyek beszerzéséhez ezúttal hozzájárulok. 

5.4. A közterület használatára csak a kérelmező jogosult. 
5.5. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát, 

valamint a díjfizetést igazoló bizonylatot a kérelmező köteles a helyszínen tartani és azt az 
ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni. 

5.6. A jelen közterület-használati hozzájárulást harmadik személyre a kérelmező nem ruházhatja 
át. A közterület-használati hozzájárulás érvényességi ideje alatt előzetes hozzájárulásomat 
kell beszerezni ahhoz, hogy harmadik személy folytathassa a közterület-használatot 

5.7. A közterület-használati hozzájárulás bármely okból történő megszűnése, megszüntetése, 
visszavonása esetén a kérelmező köteles a közterület eredeti állapotát saját költségén 
helyreállítani. Amennyiben a kérelmező helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a 
kérelmező költségére és veszélyére a közterület tulajdonosa végezteti el a helyreállítási 
munkákat. 

6. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, visszavonása: 
6.1. A határozott időre szóló hozzájárulás megszűnik a 3. pontban meghatározott idő elteltével. 
6.2. A közterület további használata - kérelemre - csak új közterület-használati hozzájárulás 

birtokában folytatható. 

6.3. Nem adható közterület-használati hozzájárulás egy éven belül, ismétlődés esetén három 
éven belül annak, aki a Budapest X. kerület közigazgatási területén engedély nélkül vagy 
attól eltérően használt közterületet 

6.4. Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás: 

ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy a tulajdonos önkormányzatnak fontos 
közérdekből szüksége van, 

a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos 
tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással, 
a használatba adott közterület tulajdonosa, valamint müvclési ága megváltozásának 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével, 

ha a közterületen folytatott tevékenységre a jogosultat felhatalmazó okirat érvénye 
megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként 
elveszti, 

a jogosult halálával, illetve jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, 
ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült 
méltányolható okból- felhagy. 

6.5 A közterületi-hozzájárulást haladéktalanul vissza kell vonni, ha, a jogosultnak legalább 
három havi közterület-használati díjhátraléka van, és azt felszólításra 15 napon belül nem 
fizeti meg. 
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megszűnik, illetve vissza kell vonni, ha a jogosult a jelen határozat 1-5. pontjában felsorolt 
kikötéseket nem tartja be. 

6.6. A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha az a tevékenységgel érintett lakosság 
nyugalmát zavarj a. 

6.7. A közterület-használati hozzájárulás bármely okból történő megszűnése, megszűntetése, 
visszavonása esetén, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja köteles a közterület eredeti, 
a rendeltetésének megfelelő állapotát kártalanítási igény nélkül haladéktalanul helyreállítani. 

7. A közterület tényleges használatba vételének feltétele: 
A kérelmező az l. pont szerinti közterület tényleges használatára, a közterület 
használatbavételére akkor jogosult, ha teljesítette a 4. pont szerint meghatározott 12 901 962 Ft 
+ 25 % ÁFA, azaz Tizenkettőmillió-kilencszázegyezer-kilencszázhatvankettő forint + 25 % 
ÁFA fizetési kötelezettségét. 
Amennyiben a kérelmező a jelen határozattal szemben jogorvoslati eljárást kezdeményez, a 
közterület tényleges használatba vételére a jogorvoslati eljárás jogerős lezárulásának 
időpontjában kerülhet sor. 

8. .Jogellenes közterület-használat: 
8.1. Jogellenes közterület-használat valósul meg, ha a közterület használója: 

-nem rendelkezik közterület-használati hozzájárulássa!, 
- a fizetési kötelezettség teljesítése nélkül veszi birtokba a közterületet, 
- a használatba adott közterületet meghaladó mértékű közterületet vesz igénybe, 

a közterület-használati hozzájárulás érvényessége bármely okból megszűnt vagy 
visszavonásra került és ennek ellenére tovább folyik a közterület használata. 

8.2. A jogellenes közterület-használat mindaddig fennáll, amíg a használó a közterületet nem hagyja 
el, az eredeti állapotot nem állítja helyre. 
8.3. A jogellenes közterület-használat időtartamára a használó köteles közterület-használati díjat 
fizetni, mely a rendes díj tízszeres méctékében is megállapítható. 

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A kérelmező a hatóság jogerős 
határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a helyi 
ön."'<:ormányzat elleni kereset indításávaL 

INDOKOLÁS 

A Hungexpo Vásár és Reklám Z1t. (székhelye: ll O l Budapest, Albertirsai út l O. adó száma: 
l 04 7701-2-44, vezető tisztségviselő: Ganezer Gábor vezérigazgató) közterület-használati 
hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be. 

A kérelem és a csatolt mellékletek alapján megállapította..rn, hogy a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásának jogszabályi feltételei megvannak. 

Az Önk. R. 15. § (5) bekezdése szerint arra a közterületre, amelynek a használatba adása az 
Önkormányzat kiemeit érdeke, a Képviselő-testület az .1. mellékletben meghatározott díjtétel 
alapján számítottól eltérő közterület-használati díjat állapíthat meg. 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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Határozatom alapja a Budapest Főváros X. kerüiet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
487/2011. (V. 19.) sz. határozata, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 19. § (2) bekezdése és 107.§ (l) 
bekezdése, a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) 
Fővárosi Közgyűlési rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. R.) 7. §-a, továbbá az Önk. R. 2. §-a, 3. § 
(l) bekezdés j) pontja, 5. § (l) bekezdése, 8. §-a, ll. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, 

valamint 13. §(l) bekezdése. 

A fizetendő közterület-használati díj mértéke az Önk. R. 15. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
került megállapításra az Önk. R. l. mellékletében meghatározott díjtételtől eltérően, magasabb 

összegben. 

A fellebbezési lehetőséget a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ll. § (l) 

bekezdése zárja ki. 

Hatásköröm és illetékességem a Ket. 19. § (2) bekezdésén és 21. § (l) bekezdés b) pontján, 
valamint az Önk. R. 5. § (l) bekezdésén és 15. § (5) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2011. augusztus " ::L." 
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