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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A VODAFONE MAGYARORSZÁG Zrt. (cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) kérelmében a 
Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületre, a (38017/27) 
hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Róth Miksa utca 60 m2 díszburkolatos területére a Cserhát Mentőkutyás 
Egyesület ügyességi gyakorlatának megtartása céljából 2015. április 9. napjára kért közterület-
használati hozzájárulást.  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Róth Miksa utca 60 m2-es területén a Vodafone székház 
mögötti járdán egy ügyességi pályát alakítanak ki, amin 3 db palánk, 1 db létra és 2 db sátor kerül 
elhelyezésre. 

Az 1 órás bemutató alatt az Egyesület tagjai azt kívánják demonstrálni a mentőkutyákkal, hogy azok 
hogyan keresik meg az eltűnt embereket egy-egy katasztrófa vagy baleset során. A bemutató célja 
többek között, hogy önkénteseket toborozzanak az egyesületbe. Az egyesület egyik fő támogatója a 
Vodafone Magyarország Zrt., ezért is kerül megrendezésre a Vodafone székház mögötti járdán az 
esemény. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 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 hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a 3. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység 
szerinti (humanitárius, karitatív és közérdekű tevékenység vagy szolgáltatás) I. sz. övezeti besorolása 
alapján a közterület-használat díjmentes.  

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 

Budapest, 2015. március 25. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VODAFONE 
MAGYARORSZÁG Zrt. (cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) részére a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/27) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Róth Miksa 
utca 60 m2 díszburkolatos területére 2015. április 9. napjára, a Cserhát Mentőkutyás Egyesület 
ügyességi gyakorlatának megtartása céljára a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. április 8. 
 
 


