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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Szent Vince Plébánia (1096 Budapest, Haller utca 19/21.) kérelmet nyújtott be a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38017/50) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Bajor Gizi park 
díszburkolatos gyalogjárda 3 m2 területére a Római Katolikus Egyház képviseletében utcai evangelizáció 
megtartásával kapcsolatban egy darab mikrofonállvány kihelyezése céljára 2015. április 26., 2015. május 3. és 
2015. május 10. napjaira.  

Müller György plébános úr a benyújtott kérelemhez becsatolt nyilatkozatában előadja, hogy a világ több száz 
országában a katolikus egyház a templomon kívül is próbálja hirdetni a húsvét örömét: a halál és bűn feletti 
győzelmet. A kifejezett pápai bíztatással zajló világprogramhoz csatlakozva szeretnének a kerületben ilyen 
evangelizációt tartani a megjelölt fenti napokon, délután 4 és 5 óra között. A program az alábbiakból áll: rövid 
biblia olvasás, egy-két zsoltár ima, gitáros énekek, egy-két személyes tanuságtétel.  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendezvényen kb. 40 fő vesz részt, akik állva hallgatják az 
evangelizációt. A rendezvénynek politikai árnyalta nincs, árusítást nem végeznek a közterületen, valamint 
szemetet sem hagynak hátra.  

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. 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. április 16. 
 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A) HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Szent Vince Plébánia 

(1096 Budapest, Haller utca 19/21.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (38015/50) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Bajor Gizi park díszburkolatos gyalogjárda 3 m2 
területére a Római Katolikus Egyház képviseletében utcai evangelizáció megtartásával kapcsolatban egy 
darab mikrofonállvány kihelyezése céljára 2015. április 26., 2015. május 3. és 2015. május 10. napjaira a 
közterület-használathoz díjmenetsen hozzájárul. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. április 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Szent Vince Plébánia 

(1096 Budapest, Haller utca 19/21.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (38015/50) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Bajor Gizi park díszburkolatos gyalogjárda 3 m2 
területére a Római Katolikus Egyház képviseletében utcai evangelizáció megtartásával kapcsolatban egy 
darab mikrofonállvány kihelyezése céljára 2015. április 26., 2015. május 3. és 2015. május 10. napjaira a 
közterület-használathoz díjmenetsen hozzájárul. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. április 24. 
 


