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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő - testület részére 

 

Tárgy: Díjmentes közterület használat engedélyezése  

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Mátyás Zsolt magánszemély kérelmet nyújtott be Újpesti Önkormányzatához, a Fóti út, Leiningen Károly utca és az 

Iglói utca kereszteződésében található közterületen, kopjafa felállításával kapcsolatos méltányosságból történő 

díjmentes közterület használat engedélyezésére. 
 

Helyszín:     Fóti út - Leiningen Károly utca - Iglói utca Hrsz.: 75213 (mellékelt helyszínrajz szerint) 

Használt terület:  5 m
2
 

Tevékenység:   kopjafa felállítás 

Igényelt időtartam:  2018. augusztus 24. - visszavonásig 
 

Mátyás Zsolt kéri a Fóti út, Leiningen Károly utca és Iglói utca kereszteződésében lévő füves közterületen kopjafa 

felállításához kapcsolódó, 2018. augusztus 24. napjától visszavonásig terjedő időtartamra 5 m
2 

hasznos alapterületű, 

közterület-használat díjmentes megállapítását. 

Kérelmező eddig még nem kért kedvezményes díjfizetést kerületünkben. 
 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányságának állományába tartozó Mátyás Balázs Tamás 

rendőr őrmester 2018. február 15-én éjjel szolgálatteljesítés közben, közúti közlekedési baleset következtében életét 

vesztette.  

Mátyás Balázs Tamás 1996. augusztus 24-én született Budapesten. 

Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában kezdte meg tanulmányait és 2016. szeptember 1-jétől nevezték ki a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályára járőrtárs beosztásba, ahol 

2017. július 1-jétől járőrként szolgált. 
 

Az édesapa a kopjafát az elhunyt rendőr születésnapjára augusztus 24. napjára állítaná fel. Szeretné az Önkormányzat 

tulajdonában álló közterületet erre a célra hosszú távon igénybe venni, és vállalja, hogy a kopjafát és a rábízott 

területet rendben tartja. 
 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gya-

korlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-

testület bármely önkormányzati vagyonelem tekintetében, közvetlenül gyakorolja a tulajdonosi jogokat, azaz azokkal 

kapcsolatban jogosult döntést hozni. 
 

Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmet megvizsgálta, és úgy 

dönt, hogy Mátyás Zsolt kérelmében foglaltakhoz hozzájárul, és engedélyezi a Fóti út, Leiningen Károly utca 

Iglói utca kereszteződésében lévő kopjafa felállításához kapcsolódó közterület díjmentes használatát 2018. 

augusztus 24. napjától visszavonásig terjedő időtartamra. 

 

Felelős:  Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján  

Határidő:  folyamatos 

 

Budapest, 2018. június 26. 

 

                                             Dr. Molnár Szabolcs 
 

 

 
Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 

Készítette: Urbán Krisztina  


