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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
 



Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
A Krétakör Alapítvány a Kp/11241/2012/VI. számú 2012. február 17-én kelt határozatban közterület-használati 
hozzájárulást kapott a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(37032) hrsz-ú közterületre  a Budapest IX. ker. Gönczy Pál utca teljes hosszára, összesen: 1047 m2-es 
területének használatára társadalmi célú,  kiemelten közhasznú és non-profit reklámfilm  készítésének céljára 
2012. február 19. napjára.  
 
A kérelem benyújtásakor hatályos, a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek-
használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 2. számú 
mellékletének 1/g pontja alapján a megállapított közterület használati díj összege:  

1.915,-Ft/m2/nap x1.047 m2 x 1 nap = 2.005.005,- Ft 
 

A Krétakör Alapítvány 2012. március 5-én kérelmet nyújtott be, melyben kérte a megállapított közterület-
használati díj elengedését. 
 
A fent hivatkozott rendelet 9. § (1) bekezdése alapján: 
„A közterület-használati díj csökkenthető, illetve elengedhető a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján, a kulturális, sport rendezvények esetében, a kerületi társadalmi 
szervezetek non-profit”, legfeljebb 3 napos rendezvényei esetében.”  
 
A Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 
59/1995. (X.20.) rendeletének 4. §. 2) bekezdés k) pontja alapján: 
„A közterület rendeltetésétől eltérő használatához - ide nem értve a 3. § (3) bekezdésében írt esetet - a 
tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerződés megkötése szükséges.  
Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: 
k) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 
30 percnél hosszabb ideig akadályozza.” 
 
A 4 § 4) bekezdés d) pontja értelmében: 
„Nem kell közterület-használati hozzájárulás a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 
percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, video- és hangfelvételek készítéséhez”  
 
A reklámfilm felvételekor a közterület használatához a forgalmat nem kellett korlátozni és a forgatás sem 
tartott tovább 30 percnél. Kérelmező állítását az elkészített reklámfilm internetre történő feltöltésével 
(https:www.youtube.com/watch?v=-AggGJpv-8) igazolta, melyben kivehető, hogyan valósult meg a közterület-
használata.  
A Bizottság 2012. április 25-i ülésén – az Sz-270/2012. sz. előterjesztésben foglaltak alapján – a rendőrség 
nyilatkozatát kérte, melyben igazolják, hogy az utca lezárása nem valósult meg. A Budapesti-főkapitányság IX. 
kerületi Rendőrkapitányság vezetője (Fuxreiter Róbert r. őrnagy, kapitányságvezető) levelében tájékoztatta 
hivatalunkat, hogy a forgatási terület helyszínére a fenti időpontban valóban nem szállt ki és nem zárta le az 
utcát. 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 27-én megtartott ülésén a 
VVKB 247/2012. (VI.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Krétakör Alapítvány részére a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37032) hrsz-ú közterületre a Budapest 
IX. ker. Gönczy Pál u. teljes hosszára, összesen 1047 m2-es területére 2012. február 19. napjára kiadott 
közterület-használati hozzájárulás díjhátralékát, a 2.005.005,- Ft-ot nem engedi el.  
 
A Krétakör Alapítvány meghatalmazottja, Dr. Feith Zoltán Ügyvéd (1056 Budapest Belgrád rkp. 19. I. em. 5.)  
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 247/2012. (VI.27.) sz. határozata 
ellen 2012. október 12-én fellebbezést terjesztett elő, melyben a Kp/11241/2012/VI. számú közterület-
használati díjat megállapító határozat visszavonását kéri. Indokként leírta, hogy az Alapítvány nehéz anyagi 
körülmények között, kiemelten közhasznú szervezetként kulturális és oktatási tevékenységet végez, döntően a 
IX. kerület középiskolái javára. A reklámfilm felvétele mindössze néhány percig tartott, ezért a közterület-
használat mértékéhez képest aránytalanul magasnak tartják a fizetendő díjat. 
 



 
 
A Képviselő testület a 2012. november 08-án tartott ülésén a 467/2012. (XI.08.) sz. határozatával úgy döntött, 
hogy a Krétakör Alapítvány kérelmének nem ad helyt és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37032) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Gönczy Pál utca teljes 
hosszára, összesen 1047 m2-es területére 2012. február 19. napjára kiadott közterület-használati hozzájárulás 
díjhátralékát 2.005.005,- Ft-ot nem engedi el. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy 2013. május 13-án behajtási eljárást indítottunk. 2013. június 11-én 
fizetési meghagyás került kibocsájtásra a követelésre, melyet 2013. június 18-án a Krétakör Alapítvány 
ellentmondással támadott meg, mely következtében az ügy perré alakult. A per jelenleg szünetel. 
 
A Krétakör Alapítvány a fennálló 2.005.005,-Ft közterület-használatból eredő díjhátralékát nem egyenlítette ki, 
továbbra is kéri a díjelengedését. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete 11. § 1) bekezdés 
értelmében: 

(1) Jogszabály, vagy szerződés alapján az önkormányzatot megillető követelés elengedésére, 
mérséklésére, jogviták esetén peres és peren kívüli egyezség megkötésére 
a) 1 millió Ft értékhatárig illetve a követelés összegét nem érintő egyezségkötés esetén a polgármester, 
b) 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig – minősített többségű döntéssel - a Gazdasági 
Bizottság, 
c) 5 millió Ft értékhatár felett – minősített többségű döntéssel - a Képviselő-testület jogosult. 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Krétakör Alapítvány ügyében dönteni szíveskedjen.  
 
Budapest, 2014. április 16. 
 
                                                                                                                 dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                                                   polgármester 
 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy  

- a Krétakör Alapítvány által - a Bp. IX., a Budapest IX. ker. Gönczy Pál utca összesen 1047 m2-es 
területére szóló, 2012. február 19. napjára vonatkozóan - felhalmozott bruttó 2.005.005 Ft közterület-
használati díjhátralékból eredő követelést elengedi 

- és egyben felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a peren kívüli megállapodás megkötéséről 
a Krétakör Alapítvánnyal. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               
Határidő: 60 nap 
 

 
B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy  

- a Krétakör Alapítvány által - a Bp. IX., a Budapest IX. ker. Gönczy Pál utca összesen 1047 m2-es 
területére szóló, 2012. február 19. napjára vonatkozóan - felhalmozott bruttó 2.005.005 Ft közterület-
használati díjhátralékból eredő követelést nem engedi el.  
 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester                                                               
Határidő: 60 nap 


