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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!
A STEREO Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 59.) kérelmet nyújtott be a Budapest, Főváros IX. Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36930, 36929) hrsz-ú,a
• Budapest, IX. ker. Bakáts téren az útpálya, parkolósáv és a gyalogjárda területére, továbbá a
• Budapest, IX. ker. Bakáts téri templom előtti tér, járdaszigetre, a
• Budapest, IX. ker. Bakáts utca, Bakáts tér és Lónyai utcáig tartó szakaszra, a
• Budapest, IX. ker. Ráday utca, Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakaszra, a
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 43. – Bakáts tér közötti szakaszra, a
• Budapest, IX. ker. Rádayi utca, Köztelek u. - Kinizsi utca közötti szakaszra
összesen: 3.750 m2 közterületre.
A Stereo Kft. a X. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2013. május
23. napjától – 2013. május 27. napja közötti időszakra kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást.
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében, a 3. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység - I.
sz. övezeti besorolás - alapján a közterület-használati díj: 55 Ft/m2/nap.
2013. május 23. napjától-2013. május 27. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a közterület használati díj:
55,-Ft x 5 nap x 3750m2 = 1.031.250,-Ft
A kérelmező az alábbi indokokra való tekintettel kéri a közterület – használat díjmenetességét:
- a X. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL minden programja díjmentes
- a fesztivál a Kárpát – medence magyar összetartozását erősíti
- kifejezetten non-profit jellegű a fesztivál
- a fesztivál a Ferencvárosi Önkormányzat és a Református Egyház közös rendezvénye
- célja, hogy adományok útján a határon túli magyarokat támogassa.
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján:
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve a három napot meg nem
haladó konténer kihelyezési kérelem, a filmforgatási célú kérelem, illetve a 3. § (3) bekezdése szerinti kérelem
-, továbbá a pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött
kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében a Városfejlesztési, Városgazdálkodási
és Környezetvédelmi Bizottság dönt, a döntés kiadmányozására és a szerződésmegkötésére pedig a
polgármester jogosult.”
valamint a 15. § (k) bek. alapján:
„A Ferencvárosi Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben, vagy részben finanszírozott rendezvény,
szolgáltatás valamint építési, felújítási munkálatok közterület használata térítésmentes”.
A Képviselő testület 544/2012.(XII.14.) sz. határozat b) c) pontja értelmében 2013. január 1-től a
nagyrendezvények megszerzésével kapcsolatos feladatok ellátását, 2013. március 1-től pedig a 9S TV
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását a Ferencvárosi Művelődési Központot bízta meg és a feladat
ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a Ferencvárosi Önkormányzat biztosítja.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az STEREO Kft. és a Ferencvárosi Művelődési Központ között a
2013. évre vonatkozóan X. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL megtartására támogatási szerződés került
megkötésre bruttó 2.000.000,-Ft értékben.

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében.
Budapest, 2013. május 8.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a STEREO Kft. (1114
Budapest, Bartók Béla út 59.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában
lévő (36930, 36929) hrsz-ú, a
• Budapest, IX. ker. Ráday utca, Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakaszra, a
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 43. – Bakáts tér közötti szakaszra, a
• Budapest, IX. ker. Rádayi utca, Köztelek u. - Kinizsi utca közötti szakaszra
összesen: 3.750 m2 közterületen
a X. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2013. május 23.
napjától – 2013. május 27. napjáig díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön.
Felelős : dr. Bácskai János polgármester
Határidő : 15 nap

