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BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET 

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 

VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG  

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

www.pesterzsebet.hu 

 

 

Határozati lista 

a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 

2021. június 15. napi rendkívüli ülésén hozott határozatai 

 

1/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2021. június 15. napi 

rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A Bizottság NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalja 

 

1. Javaslat a Budapest XX. kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 2020/1 sz. módosításának 

jóváhagyására (Testületi ülés 6. napirendi pont) 
Előadó:   Szabados Ákos polgármester 

 

2. Javaslat a Településképvédelméről szóló 17/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet 

módosítására (Testületi ülés 7. napirendi pont) 
Előadó:   Szabados Ákos polgármester 

 

3. Javaslat a 060/2020. (VII.02.) Ök. sz. határozattal elfogadott közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatára (Testületi ülés 11. napirendi pont) 

Előadó:  Szabados Ákos polgármester  

 

4. Javaslat a Bp. XX. Kossuth Lajos u. 68. szám alatti lakóingatlan (172404 hrsz) 

hasznosítása érdekében lefolytatott pályázat eredményének megállapítására (Testületi 

ülés 13. napirendi pont) 

Előadó:  Szabados Ákos polgármester  

 

5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XX. kerület, Ady Endre u. 

98. szám alatti iskola ingatlanára riasztó végpont telepítéséhez (Testületi ülés 14. 

napirendi pont) 

Előadó:  Szabados Ákos polgármester  

 

6. Javaslat a lakossági sütőolaj gyűjtőpontok helyének kijelölésére (Testületi ülés 16. 

napirendi pont) 

Előadó:  Szabados Ákos polgármester  

 

7. Javaslat a JCDecaux Hungary Zrt. által létesítendő utasvárók új helyszíneire 

vonatkozó 157/2020. (X.22) Ök. számú határozat módosítására, és a 146/2021. (IV.01.) 

Ök. számú határozat visszavonására (Testületi ülés 17. napirendi pont) 
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Előadó:  Szabados Ákos polgármester  

 

8. Javaslat a Bp. XX. Nagysándor József u. 118. szám alatti ingatlan értékesítése 

érdekében lefolytatott pályázati eljárás eredményének megállapítására (Testületi ülés 

19. napirendi pont) 

Előadó:  Szabados Ákos polgármester  

 

9. Tájékoztató a H6/H7 hévfejlesztési projekt ügyében (Testületi ülés 23. napirendi pont) 

  Előadó:       Szabados Ákos polgármester 

 

 

A Bizottság saját hatáskörben ZÁRT ÜLÉSEN tárgyalja 

 

10. Javaslat a Kardos Team Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Rimaszombat utca – Mártírok útja kereszteződés kitelepülő értékesítés zárt ülés a 

Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  dr. Hangyáné Csóka Éva osztályvezető 

 

11. Javaslat az ÁZSIÓ 2001. Bt. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Jókai M. u. 56. reklámtábla zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

12. Javaslat a BOTICA Gyógyszertár Bt.  közterület-használati kérelmének elbírálására 

(Bp. XX. Nyáry Pál u. 101., fényreklám zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja 

alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

13. Javaslat D. M. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Károly utca – 

Pacsirta utca, pavilon és előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

14. Javaslat H. Zs. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Deák tér 

pavilon és előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

15. Javaslat Végh Tímea ev. közterület-használati hozzájárulásának visszavonására (Bp. 

XX. Kossuth Lajos u. reklámtábla zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

16. Javaslat a Budapest Bank Zrt. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Török Flóris u. 70. cégér, cégfelirat, előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja 

alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

   

17. Javaslat B. I. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Pacsirta u. 157/a. 

terasz zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 
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18. Javaslat a Kardos-Team Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Mártírok útja - Rimaszombat u. pavilon és ernyőszerkezet zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) 

bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

19. Javaslat V. B. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Deák tér pavilon 

és előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

20. Javaslat L Zs. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Wesselényi és a 

(178208/10) hrsz-ú névtelen utca közötti terület pavilon zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. 

a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

21. Javaslat a BOGÁRDI-BAU Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. 

XX. Serény utcai vasúti átjáró, pavilon és előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján)  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

22. Javaslat P. A. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Nagysándor J. u. 

pavilon és terasz zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

23. Javaslat a BIO GREEN HEALTHY Kft közterület-használati kérelmének elbírálására 

(Bp. XX. Téglagyár tér 7. reklámhordozó, árubemutató láda zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) 

bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

24. Javaslat a Fanzo Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Vágóhíd 

utcai ltp. pavilon és reklámhordozó meghosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján)  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

25. Javaslat a Birdseye Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Vágóhíd utcai ltp. pavilon és terasz zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

  

26. Javaslat az Alfa Szövetség közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Ady 

Endre u. 1. reklámhordozó zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

27. Javaslat Z. B. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Baross – 

Kossuth L. utcai csomópont, pavilon zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

28. Javaslat az Erzsébeti Menta Gyógyszertár Bt. közterület-használati kérelmének 

elbírálására (Bp. XX. Vas Gereben u. 2. reklámhordozó zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. 

a) pontja alapján)     

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 
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29. Javaslat a Káendes Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX.Szivacs 

u.- 3. terasz meghosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

30. Javaslat V. K. és S. T. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Tátra u. 

2., reklámtábla és előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

31. Javaslat B. M. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Mártírok útja – 

Rimaszombat u. csomópont pavilon, előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja 

alapján)  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

32. Javaslat E. J. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Károly – Orsolya 

utcai csomópont, pavilon és előtető-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

33. Javaslat az Albatros Patika Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. 

XX. Kossuth L. u. 55. reklámhordozó-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

34.   Javaslat a Publimont Hirdetésszervező Kft. közterület-használati kérelmének 

elbírálására (Bp. XX. ker. kereskedelmi célú reklámtáblák zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) 

bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

35. Javaslat a Nájkopex Trafik Bt. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Városközpont autóbuszmegálló pavilon és előtető meghosszabbítás zárt ülés a Mötv. 

46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

36. Javaslat a Szögker Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX., Jókai 

Mór u. 82. pavilon és előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

37. Javaslat a Pet-Vet Budapest kft. közterület-használati kérelmének elbírálására Bp. XX. 

Mártírok útja 43-46. reklámtáblák zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

38. Javaslat a Spektrum Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Kossuth Lajos u. – Topánka u pavilon meghosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. 

a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 



5 

39. Javaslat a ROZA-PORTA Kereskedelmi Kft. közterület-használati kérelmének 

elbírálására (Bp. XX. Tátra tér pavilon zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja 

alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

40. Javaslat az Adix-Trade Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Kossuth Lajos u. 166. előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

41. Javaslat a Raiffeisen Bank Zrt. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Kossuth Lajos u. 21-29. reklámtábla zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

42. Javaslat V. A. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Vágóhíd utcai 

ltp. pavilon meghosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

43. Javaslat a Kebab-Mogul Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Ady Endre u. 82-82/a. reklámhordozó-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

44. Javaslat a Hajnalcsillag Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Vágóhíd utcai ltp. pavilon és előtető-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

45. Javaslat a Vogt Trafik Bt. közterület-használati kérelmének elbírálására (pavilon és 

reklámtábla hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)     

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

46. Javaslat K. N. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Vágóhíd utcai 

lakótelep pavilon-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)      

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

47. Javaslat a Károly utcai Patika Bt. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. 

XX. Vörösmarty u. 167. reklámhordozó és kerékpártároló meghosszabbítás zárt ülés a 

Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

48. Javaslat a Kalle Hungaria Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Meddőhányó u. reklámtábla-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja 

alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

49. Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. közterület-használati kérelmének elbírálására 

(Bp. XX. Mártírok útja 220. pavilon-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 
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50. Javaslat a CIB Bank Zrt. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Kossuth Lajos u. 21-29. reklámhordozó-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

51. Javaslat a Magyar Posta Zrt. közterület-használati kérelmeinek elbírálására (Bp. XX. 

Nagy Győry István u. 16-18., Bp. XX. Károly u. 132., Bp. XX. Kossuth Lajos u.89. 

cégfelirat, logo zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

52. Javaslat a Szerencsejáték Zrt. közterület-használati kérelmeinek elbírálására (Bp. XX. 

Kossuth Lajos u. 44-46., Kossuth Lajos u. 86., Károly u. 132. reklámtábla zárt ülés a 

Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)     

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

53. Javaslat M. M. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Károly – 

Orsolya utcai csomópont, pavilon és előtető-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. 

a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

54. Javaslat L. M. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Eperjes u. 

pavilon zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

55.  Javaslat a Kállai & Kállai Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Ábrahám Géza u. u. pavilon és előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

56. Javaslat Gaál Györgyné ev. számára jogosulatlan közterület-használat megállapítása 

iránti eljárás megszüntetése, valamint nevezett közterület-használati kérelmének 

elbírálására (Bp. XX. Ady E. u.82. reklámtábla, zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

57. Javaslat Horváth Zsolt ev.-vel szemben közigazgatási bírság kiszabására (Bp. XX. 

Eperjes u., pavilon zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

58. Javaslat a FINEGRAVEL Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. 

Ady Endre u. – Topánka u. csomópont pavilon és előtető zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. 

a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

59. Javaslat a KREMLIN BICETRE Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására 

(Bp. XX. Nagysándor J. u. 59. pavilon zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 
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60. Javaslat a Progress ÉtteremHálózat Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására 

(Bp. XX. Széchenyi – Topánka utcai csomópont reklámhordozó zárt ülés a Mötv. 46.§ 

(2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

61. Javaslat B. P. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Mártírok útja – 

Szatmár utca csomópont pavilon zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

62. Javaslat a Magyar Lapterjesztő Zrt. közterület-használati kérelmének elbírálására 

(Bp. XX. Kossuth L. u. 44-46. pavilon-hosszabbítás zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

63. Javaslat az ALP-INTER magasépítő Kft. közterület-használati kérelmének 

elbírálására (Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya tér, felvonulási terület zárt ülés a Mötv. 

46.§ (2) bek. a) pontja alapján)   

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

64. Javaslat F. V. L. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. XX. Deák tér 

(pavilon és előtető meghosszabbítás 

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

2/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest XX. kerületi Építési 

Szabályzat (KÉSZ) 2020/1 sz. módosításának jóváhagyását. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

3/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Településképvédelméről szóló 

17/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

4/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 060/2020. (VII.02.) Ök. sz. 

határozattal elfogadott közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatának 

jóváhagyását  az alábbi módosításokkal: 

 

- 4.1.24. pont szövegszerű módosítása, kiegészítése a KT ülésre megfogalmazott javaslattal.  

- 4.1.30. pont törlése „A bérlakásállomány bővítése külső forrás bevonásával, bérlakásprogram 

kidolgozása” 
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- 4.1.31. módosítása az alábbi szövegre: Költségvetés vizualizáció megvalósítása 

 

- 4.2.34. pont „Gubacs városrészre készített közlekedésszabályozási felülvizsgálat alapján 

forgalomtechnikai módosítások bevezetése” kerüljön át a középtávú tervbe 

 

- 4.2.35. pont „Tátra tér és közvetlen környezetére készített, részletes, közlekedés szabályozási 

vizsgálatot is tartalmazó környezetalakítási és forgalomtechnikai terv alapján 

forgalomtechnikai módosítások bevezetése” kerüljön át a középtávú tervbe 

 

- 4.3.36. pont „Gubacs városrészre készített csapadékvíz elvezetési koncepció, tervek alapján új 

olajfogó műtárgy építése, csapadékvízelvezetési problémák megoldása” kerüljön át a 

középtávú tervbe 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

5/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Bp. XX. Kossuth Lajos u. 68. 

szám alatti lakóingatlan (172404 hrsz) hasznosítása érdekében lefolytatott pályázat 

eredményének megállapítását, az előterjesztésben 1 alternatívaként megjelölt határozat 

elfogadását az alábbiak szerint: 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

I.  a dr. K. B. (1205 Budapest) által 2021. május 7-én benyújtott, majd 2021. május 17-én 

hiánypótolt, a Bp. XX. Kossuth Lajos u. 68. szám alatti ingatlan (172404 hrsz) megvásárlására 

vonatkozó pályázatát érvényesnek nyilvánítja.  

II.   a 081/2021. (II.25.) Ök. számú határozat alapján kiírt, a Bp. XX. Kossuth Lajos u. 68. szám alatti 

ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és megállapítja, 

hogy az eljárás nyertese dr. K. B. (1205 Budapest) pályázó lett, aki az eljárásban egyedül tett 

ajánlatot, így az ingatlant dr. K. B. részére a pályázó pályázatában megajánlott vételáron, 

37.000.000,- Ft összegű vételár megfizetése ellenében, a pályázati felhívásban meghatározott – és 

a pályázó pályázatában tett nyilatkozatával elfogadott – feltételekkel értékesíti. Tekintettel arra, 

hogy az ingatlan lakóingatlan (az ingatlannyilvántartás szerint lakóház, udvar megjelölésű 

felépítményes ingatlan), a vételárat általános forgalmi adó nem terheli.  

III. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg, az adásvételi szerződést az Önkormányzat képviseletében a döntés meghozatalát követő 30 

napon belül írja alá, és az elővásárlási jog gyakorlására jogosultakat (Magyar Államot, valamint 

Budapest Főváros Önkormányzatát) az adásvételi szerződés aláírását követően nyilatkozattételre 

hívja fel.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

6/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a tulajdonosi hozzájárulás 

megadását a Budapest XX. kerület, Ady Endre u. 98. szám alatti iskola ingatlanára riasztó 

végpont telepítéséről szóló határozat elfogadását az alábbiak szerint: 

I. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 

Budapest XX. Ady Endre u. 98. szám alatt lévő (171190/11 hrsz) alatti ingatlanon létesítendő 

riasztó végpont (sziréna azonosító XX-027) telepítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja 
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azzal, hogy a szirénát közterületről, sportpályáról nem látható módon kell elhelyezni, az attika 

szélétől legalább 2, 5 méterre. 

 

II. felkéri a polgármestert, hogy határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg, a határozat mellékletét képező adatlapot, valamint – a határozat I. pontjában meghatározott 

feltétellel kiegészítve – az előzetes tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozatot, és erre vonatkozó 

megkeresés esetén a szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodást írja alá.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

7/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a lakossági sütőolaj gyűjtőpontok 

alábbi helyének kijelöléséről szóló határozat elfogadását az alábbiak szerint:  

 

I. a környezettudatos szemléletformálás következő lépéseként 14 db lakossági használt sütőolaj 

gyűjtőpontot hoz létre az alábbiak szerint: 

 

Ssz. Intézmény neve Gyűjtőpont cím 

1. CSILI Művelődési Központ  1201 Budapest, Baross utca 55. 

2. Tátra téri piac 1204 Budapest, Tátra tér 

3. Vörösmarty téri piac 1201 Budapest, Vörösmarty tér 

4. Pesterzsébeti Hullám 

Csónakházak 

1203 Budapest, Vízisport utca 12-

18. 

5. Pesterzsébet Önkormányzat 

Szociális Foglalkoztató 

1201 Budapest, Baross utca 91-95. 

6. Pesterzsébet Önkormányzata 

HSZI – Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

1203 Budapest, Pázsitos sétány 7. 

7. Pesterzsébet Önkormányzata 

HSZI – Foglalkoztatási Központ 

1202 Budapest, Csallóköz utca 28. 

8. Pesterzsébet Önkormányzata 

HSZI – Vágóhíd utcai Szociális 

Szolgáltató Központ 

1201 Budapest. Vágóhíd utca 26. 

9. Pesterzsébeti Baross Német 

Nemzetiségi Óvoda 

1201 Budapest Baross utca 79. 

10. Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán utca 11. 

11. Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 

Gyöngyszem Tagóvoda 

1201 Budapest, Vörösmarty utca 

91. 

12. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 

Békaporonty Tagóvoda 

1203 Budapest, Csepeli átjáró 10/A 

13. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1205 Mártonffy utca 76-84 

14. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 

Bóbita Tagóvoda 

1204 Budapest, Kalmár Ilona 

sétány 1. 

II. a határozat I. pontjának 1-8 soraiban meghatározott gyűjtőpontokon összegyűjtött sütőolaj 

mennyisége alapján az Önkormányzat költségvetési számlájára befolyó összeget a kerület fáinak, 

fasorainak fenntartására (fasorfenntartás, csemetefa öntözés és karózás) célra kívánja felhasználni, 

a határozat I. pontjának 9-14. soraiban meghatározott óvodai helyszíneken gyűjtött sütőolaj 

mennyisége alapján befolyó összeget pedig a programban részt vevő óvodák között kívánja 

felosztani.  
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III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

8/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a JCDecaux Hungary Zrt. által 

létesítendő utasvárók új helyszíneire vonatkozó 157/2020. (X.22) Ök. számú határozat 

módosítására, és a 146/2021. (IV.01.) Ök. számú határozat visszavonására vonatkozó határozat 

elfogadását az alábbiak szerint: 

 

I. a 146/2021. (IV.01.) Ök. sz. határozatát visszavonja. 

 

II. a 157/2020. (X.22.) Ök. sz. határozat  

 

- I. pontjában lévő táblázat 4. sorában szereplő helyszínt – lakossági panasz miatt – „Bp. XX. 

Nagysándor József utca 167/C. szám előtt”-ről „Bp XX. Királyhágó utca – Virág Benedek utca 77. 

szám előtt”-re módosítja.  

 

- I. pontjában lévő táblázat 12. sorában szereplő helyszínt – a buszöböl kialakítás érdekében – „Bp. 

XX. Mártírok útja 1. szám előtt”-ről „Nagysándor József utca 20.számmal szemben”-re módosítja. 

 

- II. pontjában lévő táblázat 6. sorában szereplő helyszínt – lakossági panasz miatt – „Bp. XX. 

Helsinki út, Csepeli átjáró befelé”-ről „Bp. XX. Helsinki út - Pesterzsébet felső megálló”-ra 

módosítja. 

 

III. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása iránt intézkedjen, a JCDecaux Hungary 

Zrt-t az utasvárók jóváhagyott új helyszíneiről tájékoztassa.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

9/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Bp. XX. Nagysándor József u. 

118. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében lefolytatott pályázati eljárás eredményének 

megállapítását az alábbiak szerint azzal, hogy az ismételt döntés meghozatalára vonatkozó 

előterjesztésben a jelenleg az ingatlanon lévő felépítmények bontási költségeiről is kapjon a 

Képviselő-testület tájékoztatást:  

 

1. (Lefolytatott pályázat eredménytelenségének megállapítása) 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budapest XX. Nagysándor József u. 118. szám alatti (176170 hrsz) ingatlan értékesítése 

érdekében lefolytatott pályázati eljárást – tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban 

meghatározott benyújtási határidő lejártáig nem érkezett pályázat – eredménytelennek 

nyilvánítja.  

 

2/2. ALTERNATÍVA (a piaci-forgalmi értékbecslés felülvizsgálatáról szóló döntés) 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
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I. nyílt pályázat útján kívánja értékesíteni a 1202 Budapest Nagysándor József utca 118. szám 

alatti, 176170 hrsz-ú, ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett, gazdasági épület, udvar, söröző” 

megnevezésű 1077 m2 alapterületű (felépítmények redukált alapterülete 342 m2) ingatlant, ezért 

felkéri a polgármestert, hogy a CPR-Vagyonértékelő Kft. 2020. június 25-én kelt 

értékbecslésében meghatározott piaci-forgalmi értéket – tekintettel az értékbecslés elkészítését 

követően eltelt időre - aktualizáltassa. 

 

III. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg és a felülvizsgált értékbecslés átvételét követően az ingatlan értékesítésére vonatkozó 

javaslatot terjessze a Képviselő-testület ülése elé.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

10/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy A Kardos –Team Kft. (székhelye: 1202 Budapest, 

Emőke u. 9., cégjegyzék száma: 01-09-207532, statisztikai számjele: 25308233-4721-113-01) 

kérelmének helyt ad, és hozzájárul a Budapest XX. ker., Rimaszombat utca - Mártírok útja 

kereszteződésénél (181888/29 hrsz.) az élelmiszerüzlet előtti területen, területen 2 m2 

közterület használatát dinnye értékesítése, valamint 2,5 m2 közterület használatát zöldség- 

gyümölcs értékesítése céljára történő használatához 2021. június hó 20. napjától 2021 

szeptember hó 30. napjáig terjedő időre, összesen 27.152 -Ft. közterület-használati díj 

megfizetése ellenében, 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a közterület-használati határozat meghozatala ügyében a 

szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

11/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottság úgy dönt,  

1. hogy az ÁZSIÓ 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelmére a 198/2020. (XII.03.) 

BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-

2826/8/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint az ÁZSIÓ 2001 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, 

XX. ker. Jókai M. utca, a (171802) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Jókai M. u 56. sz. ingatlanban - hrsz. 172343 - működő szaküzlet 

homlokzatára szerelt 1 db 0,75 x 0,40 m méretű kétoldali és az üzlet elé naponta kihelyezésre 

kerülő 1 db 0,50 x 0,80 m méretű kétoldali, összesen 2 m2 hasznosfelületet jelentő reklámtábla 

(reklámhordozó) kihelyezése céljából ”C” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 1.110,- 

Ft/m2/hó, összesen 2.220,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. 

és 2021. december 31. közötti időszakra.  

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt alakszerű határozatokat aláírni és a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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Határidő: adott 

 

12/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. a BOTICA Gyógyszertár Bt. kérelmére a 179/2020. (XII.03.) BPXXPM határozat alapján 

kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2857/7/2020. számú közterület 

használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös 

megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a BOTICA 

Gyógyszertár Bt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. kerület 

Nagysándor J. utca, a (174999/2) hrsz-ú és a Nyáry Pál utca, a (173279) hrsz-ú közterület 

megnevezésű földrészletek részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Nyáry Pál. u 101. sz. 

ingatlan - hrsz. 173860 - homlokzatára szerelt 1-1 db 0,50 x 0,50 m befoglaló méretű, 

egyenlőszárú keresztalakú, kétoldali gyógyszertár-logo összesen  2 m2 hasznosfelületet jelentő 

fényreklám kihelyezése céljából, a Bp. XX. Nagysándor J. utcai 1 m2 reklámfelület után a 

”B” övezeti kategória szerint jelenleg hatályos 1.548,- Ft/m2/hó, a Bp. XX. Nyáry Pál utcai 1 

m2 reklámfelület után pedig a ”C” övezeti kategória szerint szintén jelenleg hatályos 1.110,- 

Ft/m2/hó, összesen 2.658,- Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. 

és 2021. december 31. közötti időszakra.  

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

13/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy D. M. kérelmére a 181/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2877/7/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint D. M. kérelmére 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. kerület, a 180519/53 hrsz. alatt 

nyilvántartott, a természetben Budapest XX. kerület Károly utca – Pacsirta utca között lévő 

közterület megnevezésű földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a földrészleten álló 13 

m2 zöldség-gyümölcskereskedés funkciójú pavilon és az építmény homlokzatára szerelt 5 m2 

vetületi területet jelentő előtető további üzemeltetése céljából, a „B” övezeti kategória szerint 

hatályos, a pavilon vonatkozásában 645,- Ft/m2/hó, összesen 8.385,-Ft/hó, az előtető 

vonatkozásában pedig havonta szintén a hatályos 710,- Ft/m2/hó összesen 3.550,-Ft/hó, 

mindösszesen 11.935,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 

2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 
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14/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy H. Zs. kérelmére a 201/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2835/7/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint H. Zs. kérelmére 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Deák tér, a (181895) hrsz-ú közterület besorolású 

földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Deák tér Kulcsár utcai oldalán lévő 30 m2 

alapterületű vegyes élelmiszer-kereskedés funkciójú pavilon, továbbá az építmény 

homlokzatára szerelt 2 m2 vetületi területet jelentő előtető további üzemeltetése céljából, a 

„C” övezeti kategória szerint hatályos, a pavilon vonatkozásában 442,- Ft/m2/hó, összesen 

13.260,-Ft/hó, az építmény homlokzatára szerelt 2 m2 vetületi területet jelentő előtető után 

pedig szintén a „C” övezeti kategória szerint hatályos, havonta 442,- Ft/m2/hóösszesen 884,-

Ft/hó, mindösszesen 14.144,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 

1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

15/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Végh Tímea ev. kérelmére az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Budapest, XX. Kerület (170204/91) hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 

Budapest XX. Kerület Kossuth Lajos utca és a (170204/10) hrsz-ú Topánka utca közötti 

közterület besorolású földrészleten 1 db, egyoldalas, összesen 1 m2 hasznosfelületet jelentő 

reklámtábla naponta történő kihelyezésére vonatkozó 2020. szeptember hó 29. napján kelt 

KP-23345/2/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával 

történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

16/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. 

kérelmére a 019/2021. (I. 21.) Ök. számú határozat alapján kötött, 2021. január hó 25. napján 

kelt KP-2410/2/2021. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Budapest Hitel- 

és Fejlesztési Bank Zrt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. 

kerület Kossuth L. utca, a (171373)  hrsz-ú és a Török Flóris utca, a (171397) hrsz-ú  

közterület megnevezésű földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Török 

Flóris u 70. (Kossuth L. u 51.) sz. alatti ingatlan - hrsz. 170441 - homlokzatára szerelt, 3 db  

3,40 x 0,50 m méretű, egyoldali hasznos felületű cégfeliratra, 2 db 0,60 m -jű, kétoldali 

hasznos felületű BB-logora, összesen 7 m2 reklámhordozó, valamint 1 m2 vetületi területet 
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jelentő bankjegykiadó automata előtetőjének további használata céljából, a 7 m2 

reklámfelület után az ”A” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 1.955,- Ft/m2/hó, 

összesen 13.685,- Ft/hó; az 1 m2 vetületi területet jelentő előtető után az ”A” övezeti kategória 

szerint a hatályos, jelenleg 1.151- Ft/m2/hó, mindösszesen nettó 14.836,- Ft/hó közterület-

használati díj megfizetése mellett, 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

17/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy B. I. kérelmére a 200/2020. (X. 20.) KVB. számú 

határozat alapján kötött, 2020. november hó 3. napján kelt KP-4172/10/2020. számú 

közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez 

közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint B. I. kérelmére az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. Kerület Pacsirta utca, a (180519/33) hrsz-ú 

közterület megnevezésű földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Budapest XX. 

Kerület, Pacsirta u 157/a. sz. alatti ingatlan - hrsz. 180519/32 - földszintjén működő ”Két 

Barát” söröző falsíkja előtt 12 m2 alapterületű vendéglátó terasz további használata céljából 

2021. március 1. és  2021. november 30. közötti időszakra. 

 

3. A közterület-használatot az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) 

Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a Bizottság térítésmentesen biztosítja. 

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

18/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Kardos-Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

kérelmére a 185/2020. (XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. 

napján kelt módosított KP-2853/6/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. 

február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Kardos-Team 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, 

XX. ker. Kulcsár – Rimaszombat utca közötti (181888/26) hrsz-ú közterület besorolású 

földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Mártírok útja - Rimaszombat utcai 

csomópontban lévő 22 m2 zöldség-gyümölcskereskedés funkciójú pavilon és az építményre 

szerelt  3,80 x 1,30 m méretű 5 m2 vetületi területet jelentő ernyőszerkezet további 

üzemeltetése céljából a „B” övezeti kategória szerint hatályos, a pavilon vonatkozásában 

hatályos 645,- Ft/m2/hó, összesen 14.190,-Ft/hó, az ernyőszerkezet vonatkozásában pedig 

szintén a a „B” övezeti kategória szerint hatályos 710,- Ft/m2/hó összesen 3.550,-Ft/hó, 

mindösszesen 17.740,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 

2021. december 31. közötti időszakra. 
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3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

19/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy V. B. kérelmére a 200/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-531/9/2020. számú 

közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez 

közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint V. B. kérelmére az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Deák tér, a (181895) hrsz-ú közterület besorolású 

földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Deák tér Kulcsár utcai oldalán lévő 42 m2 

alapterületű fodrászat funkciójú pavilon, továbbá az építmény homlokzatára szerelt 2 m2 

vetületi területet jelentő előtető további üzemeltetése céljából, a „C” övezeti kategória szerint 

hatályos, a pavilon vonatkozásában 442,- Ft/m2/hó, összesen 18.564,-Ft/hó, az építmény 

homlokzatára szerelt 2 m2 vetületi területet jelentő előtető után pedig szintén a „C” övezeti 

kategória szerint hatályos, havonta 442,- Ft/m2/hóösszesen 884,-Ft/hó, mindösszesen 19.448,-

Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. december 31. 

közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

20/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy L. Zs. kérelmére a 188/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-19043/10/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint L. Zs. kérelmére az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. Vágóhíd utcai ltp-en, a (178208/26)  

hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Budapest XX. 

ker. Wesselényi és a (178208/10) hrsz-ú névtelen utca közötti közterületnek minősülő 

szakaszán lévő 45 m2 pékárú szaküzlet funkciójú pavilon további üzemeltetése céljából a ”B” 

övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 645,-Ft/m2/hó, összesen 29.025,-Ft/m2/hó 

közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 



16 

21/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a BOGÁRDI-BAU Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  kérelmére a 178/2020. (XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. 

december hó 7. napján kelt módosított KP-2828/10/2020. számú közterület használati 

megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel 

hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a BOGÁRDI-BAU 

Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Serény utca, a (170013/37) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Serény utcai vasúti átjáró mellett lévő 28 m2 vendéglátóipari üzletkör 

(szeszmentes büfé) besorolású pavilon, valamint a pavilon  Budapest – Kelebia vasútvonal 

felőli homlokzatára szerelt 10 m2 vetületi területet jelentő előtető további üzemeltetése 

céljából a pavilon vonatkozásában a „B” övezeti kategória szerint a jelenleg hatályos 1.280,- 

Ft/m2/hó, összesen 35.840,-Ft/hó, az előtető vonatkozásában pedig szintén a „B”  övezeti 

kategória szerint hatályos 710,- Ft/m2/hó, összesen 7.100,-Ft/hó, mindösszesen 42.940,-Ft/hó  

közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakra.  

 

3. A BOGÁRDI-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t Budapest Főváros XX. 

kerület Önkormányzata Polgármesterének 128/2020. (XI.20.) BPXXPM számú határozata 

alapján a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-a hatályának fennállása alatti időszakra a pavilon után 

fizetendő bérleti díjból 50 %-os mértékű kedvezményt illeti meg.  

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

22/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és   

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy P. A. kérelmére a 208/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2840/12/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint P. A. kérelmére az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület (171190/60) hrsz-ú közterület 

besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Budapest, XX. kerület 

Nagysándor J. utca – Tótfalusi Kis Miklós stny. közötti földrészleten a Csepel felé vezető 

forgalmi sáv Török Flóris utcai autóbusz megállójában lévő 35 m2 alapterületű 

vendéglátóipari funkciójú pavilonrész, valamint a mögötte lévő 2 m2 területen működő 

vendéglátó terasz további üzemeltetése céljából a pavilonrész vonatkozásában az ”A” övezeti 

kategória szerint jelenleg hatályos 1.738,- Ft/m2/hó, összesen 60.830.,-Ft/hó közterület-

használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. Pozsár Attilát Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzata Polgármesterének 128/2020. 

(XI.20.) BPXXPM számú határozata alapján a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-a hatályának 

fennállása alatti időszakra a pavilonrész után fizetendő bérleti díjból 50 %-os mértékű 



17 

kedvezményt illeti meg. A Bizottság a terasz tekintetében a közterület-használatot az egyes 

veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése 

alapján térítésmentesen biztosítja. 

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

23/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a BIO GREEN HEALTHY Kft. kérelmére a 

209/2020. (XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt 

módosított KP-534/9/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a BIO GREEN 

HEALTHY Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. 

Téglagyár tér, a (170013/8) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Budapest XX. ker. Téglagyár tér 7. sz. alatti zöldség-gyümölcs kereskedés előtt 

lévő zöldsávban 1 db 1,00 x 1,25 m méretű, egyoldali, 2 m2 hasznosfelületet jelentő 

reklámtábla (reklámhordozó) kihelyezése és az üzletportál elött elhelyezett 1 db 1,50 x 1,00 m 

alapterületet elfoglaló árubemutató láda további használata céljából a „B” övezeti kategória 

szerint a hatályos, a reklámtábla vonatkozásában a jelenleg hatályos havonta 1.548,- 

Ft/m2/hó, összesen 3.096,-Ft/hó, az árubemutató vonatkozásában pedig szintén a jelenleg 

hatályos havonta 501,- Ft/m2/hó, összesen 1.002,- Ft/m2/hó, mindösszesen 4.098,- Ft/hó 

közterület-használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

24/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Fanzo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

kérelmére a 149/2020. (VII. 14.) KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. július hó 16. 

napján kelt módosított KP-19042/5/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. 

február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Fanzo 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, 

XX. ker. Vágóhíd utcai ltp-en, a (178208/26)  hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Wesselényi és a (178208/10) hrsz-ú  névtelen utca közötti 

földrészlet közterületnek minősülő  szakaszán lévő 44 m2 alapterületű vegyeskereskedés 

funkciójú pavilon további üzemeltetése, valamint a  pavilon bejáratához 1 db 1 m2 

alapterületet elfoglaló könyöklő (reklámhordozó) naponta történő kihelyezése céljából a „B” 

övezeti kategória szerint hatályos, a pavilon vonatkozásában jelenleg 645,- Ft/m2/hó, összesen 

nettó 28.380,-Ft/hó, az 1 m2 alapterületet elfoglaló könyöklő (reklámhordozó) után pedig a 

szintén „B” övezeti kategória szerint hatályos, jelenleg 1.548- Ft/m2/hó, mindösszesen 29.928,-
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Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett,  2021. március 1. és 2022. június 30. 

közötti időszakra.  

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

25/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Sz. K. Z. kérelmére a 189/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-17757/8/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Birdseye Kft. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület (178208/22) hrsz. alatt 

nyilvántartott közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a 

Budapest XX. kerület Vágóhíd utcai ltp-n, az Alsóteleki utca és a (178208/10) hrsz-ú névtelen 

utca között lévő 22 m2 alapterületű totó-lottó, illetve  autós-telefonos kiegészítők kereskedése 

funkciójú pavilon(rész), valamint a pavilon(rész) kirakata előtt kialakítandó  3 m2 területű 

nem vendéglátóipari terasz üzemeltetéséhez a ”B” övezeti kategória szerint a hatályos, a 

pavilon vonatkozásában jelenleg 645,-Ft/m2/hó, összesen 14.190,-Ft/hó, a terasz 

vonatkozásában pedig jelenleg 1.232,-Ft/m2/hó, összesen 3.696,-Ft/hó, mindösszesen 17.886,-

Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett, a pavilon(rész) tekintetében 2021. március 

1. és 2021. december 31., a terasz tekintetében pedig 2021. június 1. és 2021. december 31. 

közötti időszakra. 

 

3. A Bizottság a terasz tekintetében a közterület-használatot az egyes 

veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése 

alapján térítésmentesen biztosítja. 

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

26/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű végzés 

szerint az Alfa Magzat- Újszülött,- Gyermek és Családvédelmi Szövetség közterület-

használati kérelme ügyében indított eljárást megszünteti.  

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt alakszerű végzést aláírni és a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

27/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Z. B. kérelmére a 186/2020. (XII.03.) BPXXPM 
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határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2861/7/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint Z. B. kérelmére az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. kerület, a 170204/60 hrsz. alatt 

nyilvántartott, a természetben Budapest XX. kerület Kossuth L. utca – Topánka utca között 

található közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Baross utca – 

Kossuth L. utcai csomópontban lévő  46 m2 alapterületű pékárú és cukrászda funkciójú 

pavilon további üzemeltetése céljából az „A” övezeti kategória szerint a hatályos 998,- 

Ft/m2/hó, összesen 45.908,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. 

és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

28/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Erzsébeti Menta Gyógyszertár Bt. kérelmére a 

194/2020. (XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt 

módosított KP-26511/3/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint az Erzsébeti 

Menta Gyógyszertár Bt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. 

kerület, Vas Gereben utca a (170204/60) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Vas Gereben u. 2. sz. alatti ingatlan - hrsz. 172375 – 

elött lévő 1 db, egyoldalas 1 m2 hasznosfelületet jelentő reklámtábla további üzemeltetése 

céljából az „A” övezeti kategória szerint a hatályos 1.110,- Ft/m2/hó közterület-használati díj 

megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

29/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Káendes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

kérelmére a 105/2020. (VI. 30.) KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. július hó 9. 

napján kelt KP-18381/4/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Káendes 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő a Budapest, 

XX. kerület Szivacs utca (172519) hrsz. alatti földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a 

Budapest XX. Kerület Szivacs u. 3. sz. alatti ingatlan - hrsz. 172521 - földszintjén működő 

”Szivacs presszó” előtti szakaszon 5 m2 alapterületű vendéglátó terasz további használata 

céljából 2021. március 1. és  2022. június 30. közötti időszakra. 
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3. A közterület-használatot az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) 

Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a Bizottság térítésmentesen biztosítja. 

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

30/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy V. K. és S. T. kérelmére a 182/2020. (XII.03.) 

BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt többszörösen 

módosított KP-532/9/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint V. K. és S. T.  

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. Tátra utca, a (172489) 

hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi  a Bp. XX. Tátra 

u. 2. sz. alatti ingatlan - hrsz. 172486 - homlokzatán lévő 1 db 0,80 x 0,60 m méretű kétoldali, 

1 m2 hasznosfelületű reklámtábla (reklámhordozó)  és 1.94 x 0.80 m méretű, 2 m2 vetületi 

területet jelentő előtető további használata céljából az 1 m2 reklámfelület után a ”C” övezeti 

kategória szerint jelenleg hatályos 1.110,- Ft/m2/hó, az előtető 2 m2 vetületi nagysága után 

pedig szintén a ”C” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 442,- Ft/m2/hó, összesen 

882,-Ft/hó, mindösszesen 1.992,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  

közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

31/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy B. M. kérelmére a 214/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2880/7/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint B. M. kérelmére az  

Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület (181888/26) hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben Budapest XX. kerület Rimaszombat utca – Kulcsár utca közötti 

közterület megnevezésű földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Mártírok 

útja – Rimaszombat utcai csomópontban lévő 16 m2 alapterületű virág-ajándékbolt funkciójú 

pavilon, továbbá az építmény homlokzatára szerelt 1 db 4 m2 vetületi területet jelentő 

ernyőszerkezet további üzemeltetése céljából a „B” övezeti kategória szerint hatályos, a 

pavilon vonatkozásában havonta jelenleg nettó 645,-Ft/m2/hó összesen 10.320,-Ft/hó, az 

ernyőszerkezet vonatkozásában pedig havonta jelenleg 710,-Ft/m2/hó, összesen 2.840,-Ft/hó, 

mindösszesen 13.160,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. és 

2021. december 31. közötti időszakra. 
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3. Felhívja B. M., hogy a pavilon homlokzatát legkésőbb a közterület-használati hozzájárulás 

lejárta előtti 30 nappal újítsa fel.  

 

Felhívja B. M. figyelmét arra, hogy a munkálatok elmaradása esetén a közterület-használati 

hozzájárulás nem hosszabbítható meg.  

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

32/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy E. J. kérelmére a 118/2020. (VI. 30.) KVB. számú 

határozat alapján kötött, 2020. július hó 9. napján kelt módosított KP-18742/4/2020. számú 

közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez 

közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint E. J. kérelmére az 

Önkormányzat tulajdonában Budapest XX. kerület Eperjes utca – Orsolya utca között lévő 

közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Károly-Orsolya utcai 

csomópontban lévő 12 m2 alapterületű ruházati kereskedés funkciójú pavilon, valamint az 

építmény homlokzatára szerelt 2 m2 vetületi területet jelentő előtető további üzemeltetése 

céljából a „B” övezeti kategória szerint a hatályos, havonta jelenleg 645,-Ft/m2/hó, összesen 

7.740,-Ft/hó, az építmény homlokzatára szerelt 2 m2 vetületi területet jelentő előtető után 

pedig szintén a „B” övezeti kategória szerint hatályos, jelenleg havonta 710,-Ft/m2/hó, 

összesen 1.420,-Ft/hó, mindösszesen 9.160,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett 

a 2021. március 1. és 2022. június 30. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

33/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Albatros Patika Gyógyszer- és Gyógyászati 

Segédeszköz Kereskedelmi Kft. kérelmére a 112/2020. (VI. 30.) KVB. számú határozat 

alapján kötött, 2020. július hó 9. napján kelt módosított KP-19064/3/2020. számú közterület 

használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös 

megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint az Albatros Patika 

Gyógyszer- és Gyógyászati Segédeszköz Kereskedelmi Kft. kérelmére az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület Budapest XX. kerület Kossuth Lajos utca, a 

(172399) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. 

XX. Kossuth L. u 55. sz. ingatlan, - hrsz. 172390 - homlokzatára szerelt 1 db 0,95 x 0,95 m 

befoglaló méretű, egyenlő szárú, keresztalakú kétoldali, 1 m2 hasznos reklámfelületet jelentő 

gyógyszertár-logo (reklámhordozó) további használatának céljából az ”A” övezeti kategória 

szerint a hatályos, jelenleg 1.955,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. 

március 1. és 2022. június 30. közötti időszakra. 
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3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

34/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Publimont Hirdetésszervező Kft. kérelmére a 

201/2020. (X. 20.) KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. november hó 36. napján kelt 

módosított KP-24400/5/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 

28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat a Publimont 

Hirdetésszervező Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő, a határozat 

mellékletében felsorolt Budapest XX. kerületi közterület besorolású földrészletek részbeni 

igénybevételét engedélyezi 15 db. kétoldalas kereskedelmi célú reklámtábla (utcabútor) - 

helyszínenként  4 m2 hasznosfelület - elhelyezése céljából 14 db reklámtábla 

vonatkozásában az ”A” övezeti kategória szerint a hatályos, havonta jelenleg 3.351,- 

Ft/m2/hó, összesen 187.656,-Ft/hó, 1 db reklámtábla vonatkozásában pedig 4 m2 

hasznosfelület után a ”C” övezeti kategória szerint a hatályos, havonta jelenleg 1.937,- 

Ft/m2/hó, összesen 7.748,-Ft/hó, mindösszesen 195.404,-Ft/hó közterület-használati díj 

megfizetése mellett,  2021. március 1. és 2022. december 31. közötti időszakra.  

 

Sorszám Helyszín Helyrajzi szám 

1.  Török Flóris u. – Mátyás utcával szemben, a villamossín 

 melletti zöldsávban 

(171397) 

2.  Attila u. 6-12. sz. előtt a zöldsávban (174999/4) 

3.  Baross u. 10. sz. előtt a zöldsávban (170204/11) 

4.  Baross u. – Topánka sarok, a Bíró Mihály u. 2. sz. előtti 

 zöldsávban  

(170204/10) 

5.  Topánka u. a csepeli átjárónál a Topánka u. 10. sz. előtti 

zöldsávban 

 

(170204/27) 

6.  Baross u. 46. sz. előtt a zöldsávban (170204/11) 

7.  Vörösmarty u. Nagy Győry István köz sarkán lévő 

 zöldsávban 

(171181) 

8.  Baross u. – Kossuth Lajos utca sarkán lévő zöldterület (170204/12) 

9.  Kossuth Lajos u. – Helsinki út sarkán lévő zöldterület (170204/12) 

10.  Topánka u. Baross u. sarkán lévő közterület  (170204/10) 

11.  Topánka u.  a Széchenyi utcával szemben (170204/10) 

12.  Baross u. – Topánka sarok, a Bíró Mihály u. 6. sz. előtti 

 zöldsávban 

(170204/10) 

13.  Határ út  - Török Flóris u. sarkán lévő zöldsáv (174999/3) 

14.  Nagysándor József u. 45. sz. előtt (szemben az Ady Endre 

utcával)  

(170206/3) 

15.  Török Flóris u. – a János utcával szemben, a villamossín 

melletti zöldsávban 

(171397) 
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3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

35/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Nájkopex Trafik Bt. kérelmére a 101/2020. (V. 

28.) BPXXPM számú határozat alapján kötött, 2020. június hó 2. napján kelt KP-

18087/2/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával 

történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Nájkopex 

Trafik Bt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület Topánka 

utca, a (170204/10) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Pesterzsébet városközpont autóbuszmegállóban, közterületen lévő 19 m2 

alapterületű dohánybolt funkcióval működő pavilon és az építményre szerelt 3 m2 területű 

előtető további üzemeltetése céljából  az „A” övezeti kategória szerint jelenleg hatályos, a 

pavilon vonatkozásában 998,- Ft/m2/hó, összesen 18.962,-Ft/hó az előtető vonatkozásában 

pedig havonta 1.151,-Ft/m2/hó, összesen 3.453,-Ft/hó, mindösszesen 22.415,-Ft/hó közterület-

használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2022. május 31. közötti időszakra.  

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

36/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Szögker Kft. kérelmére a 212/2020. (XII.03.) 

BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-

2833/7/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Szögker Kft. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. Jókai M. utca, a (171802) 

hrsz-ú, illetve a Tátra utca, a (172534) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Jókai M. u 82. sz. ingatlan - hrsz. 172535 – homlokzatán 

lévő előtetőkre szerelt, összesen 7 m2 hasznosfelületet jelentő reklámtábla (reklámhordozó) 

további használata céljából a ”C” övezeti kategória szerint hatályos havonta 1.110,- Ft/m2/hó 

összesen 7.770,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. 

december 31. közötti időszakra.  

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt alakszerű határozatot aláírni és a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

37/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Pet-Vet Budapest Kft. kérelmére a 204/2020. 
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(XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított 

KP-764/6/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával 

történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Pet-Vet 

Budapest Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. Mártírok 

útja, a (173877) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi 

a Budapest XX. Mártírok útja 43. (hrsz. 174187) és a Budapest XX. Mártírok útja 46. (hrsz. 

173508) sz. alatti ingatlanok előtt lévő zöldsávba telepített 1-1 db 0,50 x 1,00 m méretű, 

egyoldalas összesen 2 m2 hasznosfelületű reklámtábla (reklámhordozó) további használata 

céljából a ”C” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 1.110,- Ft/m2/hó, összesen 2.220,-

Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. december 31. 

közötti időszakra.  

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt alakszerű határozatot aláírni és a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

38/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Spektrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

kérelmére a 100/2020. (V. 28.) BPXXPM számú határozat alapján kötött, 2020. június hó 2. 

napján kelt KP-18088/2/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a  Spektrum 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest 

XX. kerület (170204/91) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Budapest XX. kerület Kossuth L. u 21-29. sz. és a Topánka u 10. sz. ingatlanok 

közötti (Baross utcai szakasz) területrészen lévő 62 m2 alapterületű nemzeti dohánybolt 

funkciójú pavilon további üzemeltetéséhez, az  „A” övezeti kategória szerint jelenleg hatályos 

998,- Ft/m2/hó, összesen 61.876-Ft/hó  közterület-használati díj megfizetése mellett 2021. 

március 1. és 2022. május 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

39/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, a ROZA-PORTA Kereskedelmi Kft. kérelmére a 

196/2020. (XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt 

módosított KP-2874/10/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy a ROZA-PORTA Kereskedelmi Kft. kérelmére az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Budapest XX. kerület Tátra tér, a (172513) hrsz-ú közterület besorolású 

földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Kossuth L. u 80. sz. ingatlan - hrsz. 

172512 - mellett lévő 56 m2 alapterületű virágkereskedés funkciójú pavilon további 

üzemeltetése céljából az „A” övezeti kategória szerint jelenleg hatályos havonta 998,- 
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Ft/m2/hó, összesen 55.888,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 

1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

40/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az Adix-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. 

kérelmére a 202/2020. (XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. 

napján kelt módosított KP-2829/6/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. 

február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az Adix-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. Köteles utca, a (174435) hrsz-ú besorolású földrészlet 

részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Kossuth L. u 166. sz. ingatlan - hrsz. 174080 – 

Köteles utcai homlokzatán lévő  2,50 x 1,20 m méretű, 3 m2 vetületi területet jelentő előtető 

további használatának céljából a ”C” övezeti kategória szerint jelenleg hatályos 442,- 

Ft/m2/hó, összesen 1.326,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. 

és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

41/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. kérelmére a 021/2021. (I. 

21.) Ök. számú határozat alapján kötött, 2021. január hó 25. napján kelt KP-2408/2/2021. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Budapest, XX. kerület Kossuth L. utca, a (170204/12)  hrsz-ú közterület megnevezésű 

földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Kossuth Lajos u. 21-29. sz. alatti 

ingatlan - hrsz. 170946/1 - homlokzatára szerelt 1 db 0,70 x 0,90 m méretű, kétoldali, 

konzolos cégér és 2 db 5,70 x 0,80 m méretű egyoldali cégfelirat, összesen 11 m2 

hasznosfelületet jelentő fényreklám (reklámhordozó) további használata céljából az „A” 

övezeti kategória szerint hatályos, havonta jelenleg 1.955,- Ft/m2/hó, összesen 21.505,- Ft/hó 

közterület-használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 
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42/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy V. A. kérelmére a 172/2020. (IX. 15.) számú 

határozat alapján kötött, 2020. szeptember hó 29. napján kelt KP-2493/8/2020. számú 

közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez 

közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy V. A. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. kerület 

(178208/22) hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XX. kerület Vágóhíd utcai ltp-

n, az Alsóteleki utca és a (178208/10) hrsz-ú névtelen utca közötti lévő közterület 

megnevezésű földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi 20 m2 alapterületű szépségszalon 

és masszázs funkciójú pavilon(rész) további üzemeltetése céljából  2021. március 1. és 2022. 

június 30. közötti időszakban a „B” övezeti kategória szerint a jelenleg hatályos 645,- 

Ft/m2/hó összesen 12.900,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

43/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Kebab-Mogul Kft. kérelmére a 102/2020. (VI. 

30.) KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. október hó 2. napján kelt módosított KP-

14532/7/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával 

történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy a Kebab-Mogul Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Budapest, XX. kerület Topánka utca, a (170204/10) hrsz-ú és a Bp. XX. Ady Endre utca, a 

(170349) hrsz-ú közterület megnevezésű földrészletek részbeni igénybevételétét engedélyezi a 

Bp. XX. Ady Endre u. 82-84/a. sz. alatti ingatlanok, - hrsz. 170204/73 és 170204/74 – Topánka 

utcai homlokzatára szerelt 1 db 1,1X3,50 m méretű, egyoldali, 4 m2 hasznosfelületű 

reklámtábla, valamint az épület Topánka utcai sarkán elhelyezett 1 db 0,40 x 0,60 m 

befoglaló méretű, kétoldali, 1 m2 hasznosfelületű reklámtábla további használatának céljából, 

az összesen 5 m2 reklámfelület után az ”A” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 

1.955,- Ft/hó, mindösszesen 9.775,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. 

március 1. és 2022. február 28. közötti időszakra. 

 

3. tájékoztatja a Kebab-Mogul Kft-t, hogy megfontolandó lenne az étterem homlokzati 

falfelületein áttört reklámfeliratok alkalmazása.  

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

44/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Hajnalcsillag Ingatlanforgalmazó Kft. kérelmére 

a 213/2020. (XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt 

módosított KP-2844/8/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   
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2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Hajnalcsillag 

Ingatlanforgalmazó Kft. kérelmére a Budapest, XX. ker. Vágóhíd utcai ltp-en, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő (178208/26)  közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Wesselényi és a (178208/10) hrsz-ú  névtelen utca közötti 

közterületnek minősülő  szakaszán 44 m2 alapterületű fodrászat-kozmetika funkciójú pavilon 

és az építményre szerelt 4 m2 vetületi területet jelentő előtető üzemeltetése céljából a „B” 

övezeti kategória szerint hatályos,  a pavilon vonatkozásában jelenleg 645,-Ft/m2/hó, összesen 

28.380,-Ft/hó,  a 4 m2 vetületi területet jelentő előtető után pedig a szintén a hatályos, 710,-

Ft/m2/hó, összesen 2.840,-Ft/hó, mindösszesen 31.220,-Ft/hó közterület-használati díj 

megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. Felhívja a Hajnalcsillag Ingatlanforgalmazó Kft-t, hogy a pavilon homlokzatát legkésőbb a 

közterület-használati hozzájárulás lejárta előtti 30 nappal újítsa fel.  

 

Felhívja a Hajnalcsillag Ingatlanforgalmazó Kft. figyelmét arra, hogy a munkálatok elmaradása 

esetén a közterület-használati engedély hatálya nem hosszabbítható meg.  

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

45/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Vogt Trafik Bt. kérelmére a 020/2021. (I. 21.) 

Ök. számú határozat alapján kötött, 2021. január hó 25. napján kelt KP-4209/2/2021. számú 

közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez 

közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Vogt Trafik Bt. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. (171190/60) hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben Bp. XX. Nagysándor J. utca – Tótfalusi Kis Miklós stny. közötti 

közterület megnevezésű földrészleten lévő, a Csepel felé vezető forgalmi sáv Török Fl. utcai 

autóbusz megállójában lévő 5. számú Bp. XX. 171190/41 hrsz-ú 26 m2 trafikárú kereskedés 

funkciójú pavilon további üzemeltetését, valamint a szintén az Önkormányzat tulajdonában 

lévő Budapest, XX. kerület Szentlőrinci úton a 195057/2 hrsz-ú földrészleten elhelyezett 1 m2 

hasznosfelületű, egyoldalas önálló tartószerkezetű reklámtábla (reklámhordozó) használatát 

engedélyezi  a pavilon vonatkozásában az „A” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 

998,- Ft/m2/hó, összesen 25.948-Ft/hó, a reklámhordozó vonatkozásában pedig a ”C” övezeti 

kategória szerinti a hatályos, jelenleg 1.110,-Ft/m2/hó, mindösszesen 27.058,-Ft/hó közterület-

használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

46/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a K. N. kérelmére a 195/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2876/9/2020. 



28 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint K. N. kérelmére a Budapest, XX. 

ker. Vágóhíd utcai ltp-en, az Önkormányzat tulajdonában lévő (178208/22) hrsz-ú közterület 

besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Budapest XX. Kerület Alsóteleki 

utca és a (178208/10) hrsz-ú névtelen utca közötti földrészlet közterületnek minősülő 

szakaszán lévő 25 m2 élelmiszer kereskedés funkciójú pavilon(rész) további üzemeltetése 

céljából a ”B” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 645,-Ft/m2/hó, összesen 16.125,-

Ft/m2/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. december 31. 

közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

47/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Károly utcai Patika Bt. kérelmére a 109/2020. 

(VI. 30.) KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. július hó 9. napján kelt módosított KP-

19046/3/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával 

történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Károly utcai Patika Bt. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület Budapest XX. kerület 

Károly utca, a (178577) hrsz-ú és a Vörösmarty utca, a (177532/2) hrsz-ú közterület 

megnevezésű földrészletek részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Vörösmarty u. 167. 

sz. ingatlan - hrsz. 179057 - homlokzatára szerelt 1-1 db 0,50 x 0,50 m befoglaló méretű, 

egyenlőszárú keresztalakú, kétoldali gyógyszertár-logo összesen  2 m2 hasznosfelületet jelentő 

fényreklám, valamint az ingatlan Bp. XX. Vörösmarty utcai oldalán a gyógyszertár előtti 

járdaszakasz melletti zöldsávban 2 m2 területet elfoglaló kerékpártároló további 

használatának céljából, a 2 m2 reklámfelület után a ”C” övezeti kategória szerint a hatályos, 

jelenleg 1.110,- Ft/m2/hó, összesen  2.220,-Ft/hó, a kerékpártároló után pedig szintén a ”C” 

övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 442,- Ft/m2/hó, összesen 884,-Ft/hó, 

mindösszesen 3.104,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 

2022. június 30. közötti időszakban. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

48/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Kalle Hungaria Húsipari Ellátó Kft. kérelmére a 

116/2020. (VI. 30.) KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. július hó 9. napján kelt 

módosított KP-19048/3/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy a Kalle Hungaria Húsipari Ellátó Kft. kérelmére az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. Meddőhányó utca, a (170187/45) hrsz-ú közterület 
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besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi 1 db 1,25 x 0,40 m méretű, 

egyoldalas 1 m2 reklámtábla (reklámhordozó) további használatának céljából, a ”C” övezeti 

kategória szerint a hatályos, jelenleg 1.110- Ft/m2/hó közterület-használati díj megfizetése 

mellett  2021. március 1. és 2022. február 28. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

49/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt. kérelmére a 

113/2020. (VI. 30.) KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. július hó 9. napján kelt KP-

1533/4/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Budapesti 

Közlekedési Zrt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. 

Mártírok útja (hrsz.: 175624/1.) közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Bp. XX. Mártírok útja 220. sz. ingatlan (hrsz. 181026) előtt lévő 36 m2 BKV 

forgalmi épület funkciójú pavilon (volt autóbusz végállomás) további üzemeltetése céljából a 

”C” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 442,- Ft/m2/hó, összesen 15.912,-Ft/hó 

közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2022. február 28. közötti 

időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

50/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a CIB Bank Zrt. kérelmére a 150/2020. (VII. 14.) 

KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. július hó 16. napján kelt módosított KP-

19063/3/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával 

történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a CIB Bank Zrt. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület Budapest XX. kerület 

Kossuth Lajos utca, a (170204/12) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Kossuth L. u 21-29. sz. alatti bankfiók - hrsz. 170946/1 - 

homlokzatára konzolosan felszerelt 1 db 0,75 m -jű, kétoldali, 1 m2 hasznos felületet jelentő 

bank-logó (reklámhordozó) további használatának céljából az ”A” övezeti kategória szerint a 

hatályos, jelenleg nettó 1.955,-Ft/hó+áfa közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. 

március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 
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51/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Magyar Posta Zrt.  kérelmére a 206/2020. 

(XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított 

KP-2850/6/2020., KP-2848/6/2020. és KP-2846/7/2020. számú közterület használati 

megállapodások 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel 

hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Magyar Posta 

Zrt.  kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. Nagy Győry I. utca, 

a (171131) hrsz-ú, illetve a Zilah utca, a (171096) hrsz-ú közterület besorolású földrészletek 

részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Nagy Győry István u. 16-18. sz. alatti 

Pesterzsébet 1. sz. postaépület  - hrsz. 171095 - homlokzatára szerelt 2 db ~ 0,60 x 0,75 m 

befoglaló méretű, pajzsalakú,  kétoldali, összesen  2 m2 hasznosfelületet jelentő fényreklám 

(reklámhordozó) további használata céljából az ”A” övezeti kategória szerint hatályos 

havonta 1.955-Ft/m2/hó, összesen 3.910,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett 

2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. úgy dönt, hogy a 2. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Magyar Posta Zrt.  

kérelmére Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. Károly utca – Pacsirta utca 

közötti (180519/53) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Bp. XX. Károly u. 132. sz. alatti Pesterzsébet 2. sz. postaépület - hrsz. 180519/57 

- homlokzatára szerelt 1 db ~ 0,60 x 0,75 m befoglaló méretű, pajzs alakú, kétoldali, összesen  

1 m2 hasznosfelületet jelentő posta-logo és 1 db ~ 1,70 x 0,75 m méretű, egyoldali,  2 m2 

hasznosfelületet jelentő cégtábla, összesen 3 m2 reklámhordozó további használata céljából a 

”B” övezeti kategória szerint hatályos havonta 1.548,- Ft/m2/hó, összesen 4.644,-Ft/hó 

közterület-használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakra. 

 

4. úgy dönt, hogy a 3. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Magyar Posta Zrt.  

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. Kossuth Lajos utca 

(172508) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. 

XX. Kossuth Lajos u. 89. sz. alatti Pesterzsébet 3. sz. postaépület  - hrsz. 172356 - 

homlokzatára szerelt 1 db ~ 0,60 x 0,75 m befoglaló méretű, pajzs alakú,  kétoldali, összesen  

1 m2 hasznosfelületet jelentő fényreklám (reklámhordozó) további használata céljából az ”A” 

övezeti kategória szerint hatályos havonta 1.955,- Ft/m2/hó közterület-használati díj 

megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

5. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

52/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Szerencsejáték Zrt. kérelmére a 203/2020. 

(XII.03.) BPXXPM határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított 

KP-530/7/2020., KP-529/7/2020. és KP-271/8/2020. számú közterület használati 

megállapodások 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel 

hozzájárul.   
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2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Szerencsejáték 

Zrt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. Kossuth L. utca 

(171373) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a 

Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos u 44-46. sz. ingatlan (hrsz. 171368) földszintjén működő 

lottózó homlokzatára szerelt 1 db 3,22 x 0,60 m méretű egyoldali és 1 db 1,10 x 0,60 m méretű 

kétoldali, összesen 4 m2 hasznosfelületet jelentő, belső megvilágítású fényreklám 

(reklámhordozó) további használata céljából az „A” övezeti kategória szerint hatályos, 

jelenleg 1.955,-Ft/m2/hó, összesen 7.820,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett 

2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. úgy dönt, hogy a 2. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Szerencsejáték 

Zrt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. Károly és Pacsirta 

utca közötti (180519/53) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Budapest XX. kerület, Károly u 132. sz. ingatlan, - hrsz. 180519/57 - 

földszintjén működő lottózó homlokzatára szerelt 1 db 7,47 x 0,70 m méretű egyoldali és 1 db 

1,10 x 0,70 m méretű kétoldali, összesen 7 m2 hasznosfelületet jelentő, belső megvilágítású 

fényreklám (reklámhordozó) további használata céljából a „B” övezeti kategória szerint 

hatályos, jelenleg 1.548,-Ft/m2/hó, összesen  10.836,-Ft/hó közterület-használati díj 

megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

4. úgy dönt, hogy a 3. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Szerencsejáték 

Zrt. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. ker. Kossuth L. és 

Szivacs utca közötti (172514/2) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Budapest XX. kerület, Kossuth L. u 86. sz. ingatlan, - hrsz. 

172514/3 - földszintjén működő lottózó homlokzatára szerelt 1 db 3,10 x 0,70 m méretű 

egyoldali és 1 db 1,10 x 0,70 m méretű kétoldali, összesen 4 m2 hasznosfelületet jelentő, belső 

megvilágítású fényreklám (reklámhordozó) további használata céljából az „A” övezeti 

kategória szerint hatályos, jelenleg 1.955,-Ft/m2/hó, összesen  7.820,-Ft/hó közterület-

használati díj megfizetése mellett 2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

5. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

53/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy M. M. kérelmére a 104/2020. (VI. 30.) KVB. számú 

határozat alapján kötött, 2020. július hó 9. napján kelt KP-18742/3/2020. számú közterület 

használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő megszüntetéséhez közös 

megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint M. M. kérelmére 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. kerület Eperjes utca – Orsolya utca 

között lévő közterület besorolású földrészlet (hrsz.: 180519/12) részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Bp. XX. Károly-Orsolya utcai csomópontban lévő 15 m2 alapterületű zöldség-

gyümölcsárusítás funkciójú pavilon, valamint az építmény homlokzatára szerelt 16 m2 

vetületi területet jelentő előtető további üzemeltetése céljából, a pavilon után a „B” övezeti 

kategória szerint a hatályos, havonta jelenleg 645-Ft/m2/hó, összesen 9.675,-Ft/hó,  az előtető 

után pedig a szintén a „B” övezeti kategória szerint a hatályos, havonta jelenleg 710,-

Ft/m2/hó, összesen 11.360,-Ft/hó, mindösszesen 21.035,-Ft/hó közterület-használati díj 

megfizetése mellett 2021. március 1. és 2022. március 31. közötti időszakra. 
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3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

54/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy L. M. kérelmére a 210/2020. (XII.03.) BPXXPM 

határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2878/9/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint L. M. kérelmére az 

Önkormányzat tulajdonában lévő (180764) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni 

igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Eperjes utca – Rózsás utca - Selmec utca által határolt 

területen lévő 32 m2 vendéglátóipari (hideg és melegkonyhai elárusítóhely) funkciójú pavilon 

további üzemeltetése céljából a ”C” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 669,-

Ft/m2/hó, összesen 21.408,-Ft/m2/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. 

március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felhívja L. M. figyelmét arra, hogy az épületet a településkép védelme érdekében köteles jó 

karban tartani, továbbá a pavilonon reklám, illetve cégér kizárólag a településkép védelméről 

szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet, valamint Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 17/2017. (IX. 21.) önkormányzati 

rendeletének megfelelő módon helyezhető el.  

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

55/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Kállai & Kállai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

kérelmére a 202/2020. (X. 20.) KVB. határozat alapján kötött, 2020. november hó 3. napján 

kelt módosított KP-2838/10/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 

28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Kállai & Kállai 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. 

Vörösmarty tér, a (178696/1) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Bp. XX. Ábrahám G. u  26. sz. ingatlan - hrsz. 178727 - előtt lévő 16 m2 

alapterületű húsbolt funkciójú pavilon és 4 m2 vetületi területet jelentő előtető további 

üzemeltetése céljából a 16 m2 alapterületű pavilon után az „A” övezeti kategória szerint a 

hatályos jelenleg 998,- Ft/m2/hó, összesen 15.968,-Ft/hó, a 4 m2 vetületi területet jelentő 

előtető után szintén az „A” övezeti kategória szerint hatályos jelenleg 1151,- Ft/m2/hó, 

összesen 4.604,-Ft/hó mindösszesen 20.572,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  

2021. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 
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Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

56/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Gaál Györgyné ev. 187/2020. (XII. 03.) BPXXPM 

számú határozattal megállapított jogosulatlan közterület-használatának megszűntét 2020. 

december 31-ei hatállyal megállapítja.  

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint Gaál Györgyné ev. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület Ady Endre utca, a 

(170349)  hrsz-ú közterület megnevezésű földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. 

XX. Ady Endre u. 82. sz. alatti ingatlan - hrsz. 170204/74 - homlokzatára szerelt 1 db 

kétoldali reklámtábla, összesen 2 m2 hasznosfelületet jelentő reklámhordozó használata 

céljából, az „A” övezeti kategória szerint hatályos 2021. január 1. és 2021. február 28. közötti 

időszakban havonta nettó 1.955,- Ft/m2/hó, összesen nettó 3.910,- Ft/hó+áfa,  2021. március 1-

től pedig 1.955,- Ft/m2/hó, összesen 3.910,- Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  

2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

57/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat H. Zs.-tal szemben 

közigazgatási bírság kiszabására (Bp. XX. Eperjes u., pavilon zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) 

pontja alapján)” című előterjesztés ügyében a döntést a következő rendes üléséig elnapolja.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

58/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a FINEGRAVEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

kérelmére a 022/2021. (I. 21.) KVB. határozat alapján kötött, 2021. január hó 25. napján kelt 

módosított KP-892/3/2021. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. 

napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a FINEGRAVEL 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. 

(170204/44) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. 

XX. Topánka utca – Bíró M. utca közötti területen, a Bp. XX. Ady E. utca – Topánka utcai 

csomópontban lévő 55 m2 alapterületű pékárú üzletként működő pavilon további 

üzemeltetése és az építmény homlokzatára szerelt 8 m2 vetületi területet jelentő 

ernyőszerkezet idényjellegű (2021. május 1. és 2021. szeptember 30.) használata céljából a 

pavilon vonatkozásában az „A” övezeti kategória szerint hatályos 998,-Ft/m2/hó, összesen 

54.890,-Ft/hó, az ernyőszerkezet vonatkozásában pedig szintén az ”A” övezeti kategória 

szerinti hatályos 1.151,-Ft/m2/hó, összesen 9.208,-Ft/hó, mindösszesen 64.098,-Ft/hó 

közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakra. 
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3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

59/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a KREMLIN BICETRE Kft. kérelmére a 

063/2021. (II. 25.) Ök. számú határozat alapján kötött, 2021. március hó 1. napján kelt KP-

1827/6/2021. számú közterület használati megállapodás 2021. április hó 1. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a KREMLIN 

BICETRE Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest, XX. kerület 

Nagysándor J. utca – Tótfalusi Kis Miklós stny. közötti (171190/60) hrsz-ú közterület 

besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Nagysándor József utca 

páratlan oldalán, a Török Flóris utcai autóbuszmegállóban lévő 66 m2 élelmiszer 

kiskereskedelem funkciójú id. Csincsa Sándor tulajdonában lévő pavilonegység további 

üzemeltetése céljából az ”A” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg havonta 998,-

Ft/m2/hó, összesen 65.868,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. április 1. 

és 2022. március 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

60/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Progress Étteremhálózat Kft. kérelmére a 

191/2020. (XII. 03.) BPXXPM számú határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján 

kelt módosított KP-2842/7/2020. számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 

28. napjával történő megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Progress 

Étteremhálózat Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. 

Topánka utca, 170204/10 hrsz-ú közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét 

engedélyezi a Bp. XX. Széchenyi - Topánka utcai csomópontban lévő 1 db McDonald’s és 

McDrive feliratokkal ellátott, 8 m2 hasznosfelületet jelentő reklámoszlop (reklámhordozó) 

további használata céljából az „A” övezeti szerint jelenleg hatályos 1.955,-Ft/m2/hó, összesen 

15.640,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2021. 

december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

61/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy B. P. kérelmére a 180/2020. (XII.03.) BPXXPM 
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határozat alapján kötött, 2020. december hó 7. napján kelt módosított KP-2822/7/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint B. P. kérelmére az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Temesvár utca, a (181292) hrsz-ú közterület 

besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Mártírok útja – Szatmár 

utcai csomópontban lévő 14 m2 háztartási kisgép szervíz és alkatrész kereskedés funkciójú 

pavilon további üzemeltetése céljából a ”C” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 457,-

Ft/m2/hó, összesen 6.188,-Ft/m2/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. 

március 1. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

3. Felhívja Brenner Pétert, hogy legkésőbb a közterület-használati hozzájárulás lejárta előtti 30 

nappal konzultáljon Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

Főépítészével a pavilon teljes homlokzatát elfedő reklámtábla újragondolása tárgyában. A 

konzultáció elmaradása esetén a közterület-használati hatálya nem hosszabbítható meg. 

 

4. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

62/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Magyar Lapterjesztő Zrt. kérelmére a 111/2020. 

(VI. 30.) KVB. számú határozat alapján kötött, 2020. július hó 9. napján kelt KP-409/5/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint a Magyar 

Lapterjesztő Zrt. kérelmének helyt ad és részére az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos utca a (171373) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet 

részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. Kossuth L. utca 44-46. sz. ingatlan előtt, 

közterületen lévő 8 m2 alapterületű hírlapárusító funkcióval működő pavilon és az 

építményre szerelt 4 m2 területű idényjellegű ernyőszerkezet további üzemeltetése céljából az 

”A” övezeti kategória szerint hatályos havonta 998,- Ft/m2/hó összesen 7.984,-Ft/hó, az 

építményre szerelt 4 m2 területű ernyőszerkezet után pedig szintén a hatályos havonta 1.151,- 

Ft/m2/hó összesen 4.604,-Ft/hó, mindösszesen 12.588,-Ft/hó közterület-használati díj 

megfizetése mellett  2021. március 1. és 2022. december 31. közötti időszakra. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt alakszerű határozatot aláírni és a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

63/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 1. az 1. sz. mellékletben található alakszerű 

határozat szerint az ALP-INTER magasépítő Kft. közterület-használati engedély iránti 

kérelmét az ingyenes, vagy kedvezményes díjú közterület-használat tekintetében elutasítja.  
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2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint az ALP-INTER 

magasépítő Kft. kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. 179422/3 

hrsz alatt nyilvántartott közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a 

Budapest-Pestszenterzsébet-Pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia déli 

homlokzatánál lévő 229 m2 területrészen felvonulási terület kialakítása céljából az ”A” övezeti 

kategória szerint a hatályos, jelenleg 522,- Ft/m2/hó, összesen 119.538,-Ft közterület-használati 

díj megfizetése mellett  2021. június 01. és 2021. december 31. közötti időszakra. 

 

Az engedélyben rögzíteni kell a zöldfelület és a munkálatok környezetében lakók nyugalmának 

védelmét biztosító feltételeket: a kérelmező a munkaterületet köteles bekeríteni, a tér területén 

lévő pihenőpark és játszótér zavartalan megközelítését és használatát biztosítania kell, 

hétköznap 7.30- valamint hétvégén 8.00 óra előtt zajjal járó tevékenységet nem végezhet, illetve 

a közterület-használati engedély hatályának megszűnte után a zöldfelületet köteles az eredeti 

állapotába helyreállítani.  

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

64/2021. (VI. 15.) KVB. határozat  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy F. V. L. kérelmére a 166/2020. (IX. 15.) KVB. 

számú határozat alapján kötött, 2020. szeptember hó 29. napján kelt KP-19044/3/2020. 

számú közterület használati megállapodás 2021. február hó 28. napjával történő 

megszüntetéséhez közös megegyezéssel hozzájárul.   

 

2. úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található alakszerű határozat szerint F. V. L. kérelmére 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Deák tér, a (181895) hrsz-ú közterület 

besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Deák tér Kulcsár utcai oldalán 

lévő 13 m2 alapterületű élelmiszerbolt funkciójú pavilon és az építmény homlokzatára szerelt 

1 m2 vetületi területet jelentő előtető további üzemeltetése céljából a „C” övezeti kategória 

szerint hatályos, a pavilon vonatkozásában jelenleg 442,- Ft/m2/hó, összesen 5.746,-Ft/hó, az 

építmény homlokzatára szerelt 1 m2 vetületi területet jelentő előtető után pedig szintén a „C” 

övezeti kategória szerint hatályos, jelenleg 442,- Ft/m2/hó, mindösszesen 6.188,-Ft/hó 

közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. március 1. és 2022. június 30. közötti 

időszakra. 

 

3. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

 

 

 


