
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: A Budapest X., Salgótarjáni út 
(38909) hrsz.-ú (Bp.X., Hungária krt. - és 
a Bp. X., Zách utca közötti szakasz) 
közterületen működő KOFA prae 
területének 20 ll. 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 e Ft díjért. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről 
és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem 
köztekedési célú igénybevételéért fizetendő dijról szóló 21/20 ll. (VI. 16.) önkormányzati 
rendelet szabályozza 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 
100 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 



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 
100 OOO Ft l 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. (VL 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: 

azonnal 
kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

felelős 

2 



T AKARNET Földhivatali Információs Rendszer 2. oldal, összesen: 3 

Nem Iriteles tulajdoni lap 

Budapesti l. szárrn.í KörzetiFöldhivatal 

Budapest, Xl,Budaioki út 59. 1519 Pf :415. 

Nem Iriteles tulajdoni lap 

Nem hiteles tulajdotli lap· Szemle másolat 

Mcgrcn:lclés szám;80000W269710/2D ll 

2011.06 .2? 

BUDAPEST X.KER. Szektor 

Belterület 38 909 helyrajzi szám 

llllll BUD.?.PEST X.KER. Salgótarjáni utca. 

S-zéljegy: 5:.744/ 2011.02.21 
Ve-z;eték Jog beje•1yzése iránti kérelem, EI.J.lÚ HÁWZ.?.TI KFT. 1132 BUD.l\PEST XII 

72-74. 

l. Az ingatlan adatai: 

alrészlet adatok 

Kivett k6zter~let 

3. tulajdoni hányad: l/l 

I. RÉSZ 

min.o 

ú 

II.RÉS Z 

bejegyző határo-z;at, érkezési id6: 71132/l/2001/01.02.23 

jogcím: 1990. évi LXV. tv. 107. §(2) bek. 

jogállás: tulajdonos 
né·.;r: X. KER_ ÖNK081'1ÁNYZJ>.T 

cím: 1102 BUD.l\PEST X.KER. Szent László tér 29 

2. bejegyz6 határozat, érkezési idő: 
Veze ték jo•J 

301 nrn teri:ilet u ré az r e. 

jogosult: 
név: E.LMÚ H.J\l/.SZ.I">.TI KE"T _ 

~írn : 1132 BUDAPEST Váci 

terölet 

ha rn2 

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 010/10.08 .18 

Vezeték jog 
az ~ngatlan 1736 rn2 nagyságú VNB-67 /2010 . 

jogosul t: 

név: ELNÜ H.?í.ri::oz.?.TI KFT. t6rzsa' 
círn : 1132 BUD.?.PEST XIrri.KER. 

ú' 

4. bejegyző határozat, : 178020/2/2010/10.09.17 

Ve-zeték JOg 

az ingatlan VNB-68/2010. 

jogosul t: .) 
ne,_r: EU<JÜ HP.U.)ZATI f<FT. 

cím : ll32 BUD~e&~~-~:III.f(ER. \Táci út 72-74. 

2' l ~-:;:;:~~.:·'"'~~~:~<kg;,"' idő' 190685/2/ 2010/l o .lú .18 

·a lU rn2 ter~ engszárn. :VNB-146;'2010. 

O ioqosul t: 

Ok 

t. 
h. 

https://vV\\>'W3.takamethu/tknet/nemhiteles _ szemleS _p.hrsz_ s6?sid=030320 ll 062712... 2011.06.27. 



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 3. oldal, összesen: 3 

Nem Iriteles tulajdoni lap 

Budapesti L szárrn.í KörzctiFöldhi.vatll. 

Budap.:st, Xl,Budaioki. tít 59. 1519 Pf. :415. 

BUDAPEST X.JC&F •. 

Belteriilet 38909 helyrajzi 

Netn Iriteles tulajdoni Iap 

Nem bitele.s tulajdoni lap - Szemle nlásolat 

Mcgrcn:ldts szám:8000004/269710/2ű ll 

2011.06.27 

Szektor 

szám 

FoJvtJtá;- az efuö hpról 

Ok 

ni.RÉSZ ---------
6. bejegyz6 határozat, ~rkez~si id6: 52072/2/2011/11.02.14 

Vezetékjog 

az ingatlan 2199 rn2 nagyságú teú:iletére, ( VMB-179/2010 ) . 
jogosult: 

név: ELHU HÁLÓZATI fO:FT. 

cirn : 1132 BUDJI.PEST XIII .KER. Váci út 72-74. 

7. bejeqyz6 határozat, érkezési id6: 86415/2/20ll/ll.OS.ú2 
Vezet~kJog 

294 rn2 nagysá•JÚ területre vonatkozóan, VNB-197/2010. 
jogosul t: 

né v: ELJ<JU H.<\I.J::)zJ!o. TI KFT. 

círn : 1132 BUD."F'EST XIII .KER. Váci út 72-74 

https://wvvw3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles _ szemleS _p.hrsz_ s6?sid=030320 ll 062712... 2011.06.27. 




