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ELŐTERJESZTÉS 
A Városgazdálkodási Bizottság  

2020. szeptember 9-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület 
Ráday u. 2. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott 
közterület-használat iránti kérelme 

 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 

 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 Szili Adrián irodavezető 
 Jedinák Lajos ügyintéző 

 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Tóth Tamás 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 Városgazdálkodási Bizottság! 

 

A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (székhelye: 7700. Mohács, Szentháromság u. 12/a.) 
benyújtott kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 2. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-
es területére 2020. szeptember 15.– 2021. szeptember 14. közötti időszakra kért közterület-használati 
hozzájárulást könyves szekérről és kínáló pultról történő közhasznú könyv árusítás céljára. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése 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 nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend 
megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási 
területére vonatkozó kérelmek ügyében  a Városgazdálkodási Bizottság dönt, a döntés 
kiadmányozására és a közterület használatra vonatkozó szerződés megkötésére pedig a 
polgármester jogosult.” 

 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott 1/b. tevékenység 
szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj: 7.692,- Ft/m²/hó. Fentiek alapján a 
közterület használati díj összege a 2020. szeptember 15. – 2021. szeptember 14. közötti időszakra bruttó 
1.107.648,- Ft. 

Az Országos Olvasási Program részeként a közhasznú könyvterjesztés és kulturális felzárkóztatási és 
esélyegyenlőségi program keretében a terület használatát díjmentesen kéri. 

Kérelmező jelenleg is rendelkezik 2020. szeptember 14.-ig érvényes közterület-használati megállapodással. 
 
Az előterjesztés szerepelt a Városgazdálkodási Bizottság 2020. július 29.-i rendkívüli ülésének napirendjén. 
Azonban a Bizottság a VB 159/2020. (VII.29.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az előterjesztést leveszi a 
napirendjéről. A Bizottsági ülésen felmerült, hogy a Bizottság részletesebb tájékoztatást igényel a kérelemben 
hivatkozott Országos Olvasási Programról a díjmentesség indokoltságának megállapítása érdekében. 
Mellékelten csatolom (1. számú melléklet) a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársa és a Kérelmező 
között a fenti tárgykörben történt levélváltást. 
Mellékelten csatolom továbbá (2. számú melléklet) az Alpolgármester Asszonynak a Kérelmező által 
benyújtott támogató levelét. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2020. szeptember ___. 
 
 
 
 
 Baranyi Krisztina s.k. 
 polgármester  
  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület 
(székhelye: 7700. Mohács, Szentháromság u. 12/a.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 2. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére 2020. szeptember 15. napjától - 2021. szeptember 14. 
napjáig könyves szekérről és kínáló pultokról történő közhasznú könyv árusítás céljára a közterület-
használathoz díjmentesen hozzájárul.   
 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület 
(székhelye: 7700. Mohács, Szentháromság u. 12/a.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 2. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére 2020. szeptember 15. napjától - 2021. szeptember 14. 
napjáig könyves szekérről és kínáló pultokról történő közhasznú könyv árusítás céljára a közterület-
használathoz ………………Ft/m2/hó díjfizetése mellett hozzájárul.   
 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

C./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület 
(székhelye: 7700. Mohács, Szentháromság u. 12/a.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 2. szám 
előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére 2020. szeptember 15. napjától - 2021. szeptember 14. 
napjáig könyves szekérről és kínáló pultokról történő közhasznú könyv árusítás céljára a közterület-
használathoz nem járul hozzá.   
 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


