
          
Iktató szám: Sz-136/2015 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2015. április 1-i ülésére 
 
 

Tárgy:  A HUNGAROFEST NONPROFIT Kft. Budapest IX. kerület Tűzoltó 
utca, Berzenczey utca, és Páva utca területeire benyújtott közterület-
használat iránti kérelme 

 
Előterjesztő:                              dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                                    dr. Mezey Adrienn irodavezető-helyettes 

Vida Zsuzsanna ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 

igen x 
nem  

 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A HUNGAROFEST NONPROFIT Kft. (cím: 1062 Budapest, Kisfaludy u. 32.) kérelmében a Budapest, 
Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületekre,  
a (37282) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Tűzoltó utca (Ferenc körút és Bokréta utca közötti szakasz) 5500 
m2 területére,  
a (37467 és 37136) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Berzenczey utca (Ferenc tér és Üllői út közötti szakasz) 
3833 m2 területére,  
a (37460) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér 250 m2 területére, 
valamint a (37488 és 37124) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Páva utca (Tompa utca és Üllői út  közötti 
szakasz)  3660 m2 területére  
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és 
lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII.31.) korm. határozat értelmében megrendezésre 
kerülő Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja nevű rendezvény megtartása céljából 
helyszín biztosítás, parkolás és felvonulás miatt 2015. április 15. napjától – 2015. április 16. napjáig kért 
közterület-használati hozzájárulást.  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a megemlékezés a Holocaust Emlékközpontban kerül 
megtartásra. A fent említett Korm. határozat értelmében a tömegrendezvényt megelőzően biztonsági 
terv készül, amelynek fontos része a rendezvény bizosításáank terve. Ennek kialakítására a BRFK 
Közlekedésrendészettel, illetve a BRFK Rendészeti Szervekkel szoros együttműködésben történik. A 
rendezvényt megelőzően a BRFK illetékes szerve közlekedésrendészeti intézkedést ad ki, 
melyben elrendeli az ideiglenes forgalomkorlátozást. A biztonsági terv a rendezvényt megelőzően 
nem nyilvános. 

A fenti Kormányhatározat tartalmazza, hogy a miniszter a Tárcaközi Koordináló Munkacsoportjaként 
működteti az Operatív Törzset, amely a nemzeti rendezvények szervezett és biztonságos 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látja el. Az OT elsődleges feladata az előkészítés folyamán 
a biztonsági szempontok konzultatív és kooperatív figyelemmel kísérése, a nemzeti rendezvényekkel 
kapcsolatban elkészített biztonsági terv, közlekedési terv és egészségügyi terv szakmai véleményezése 
legkésőbb a nemzeti rendezvényt megelőző 15. napig, és azok OT irányítója által történő jóváhagyása. 
A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények teljes időtartama alatt – a kiemelt fontosságú 
rendezvényeknél szükség esetén – az OT a rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében – a 
miniszter által kijelölt – Központi Bázis helyén ülésezik. 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendezvényen résztvevők száma várhatóan 2000 
fő lesz, a rendezvény pontos programterve még nem készült el. A fent leírtakra tekintettel a Kft. a BKK 
Zrt.-től forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást nem kérelmezte.  

A rendelet 4.§ (2) bekezdés alapján: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három 
napot meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó 
terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, 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 szerződés megkötésére pedig a polgármester 
jogosult.” 

A rendelet 15. § (1) bekezdés o) pontja értelmében: 
„Nem kell közterület használati díjat fizetni a kormányzati rendezvényekkel 
összefüggő közterület-használat esetén.” 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 

Budapest, 2015. március 24. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

  
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
HUNGAROFEST NONPROFIT Kft. (cím: 1062 Budapest, Kisfaludy u. 32.) részére a Budapest Főváros 
IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező  

-a (37282) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Tűzoltó utca (Ferenc körút és Bokréta utca közötti szakasz) 
5500 m2 területére,  

-a (37467 és 37136) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Berzenczey utca (Ferenc tér és Üllői út közötti 
szakasz) 3833 m2 területére,  

-a (37460) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér 250 m2 területére, 
-valamint a (37488 és 37124) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Páva utca (Tompa utca és Üllői út  közötti 

szakasz)  3660 m2 területére  
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának 
rendjéről szóló 1432/2014. (VII.31.) korm. határozat értelmében megrendezésre kerülő Holocaust 
Magyarországi Áldozatainak Emléknapja nevű rendezvény megtartása céljára helyszín biztosítás és 
felvonulás miatt 2015. április 15. napjától – 2015. április 16. napjáig a közterület-használathoz 
díjmentesen hozzájárul. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. április 14. 
 
 

 
 


