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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Váczi Katinka 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.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (1096 Budapest, Haller u. 27.) kérelmében a 
Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929, 36845/2) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. 

• Ráday utca teljes hosszára 

• Biblia köz teljes hosszára, 

összesen 132 m2-es területére PÜNKÖSDI VIRÁGÜNNEP FESZTIVÁL c. kulturális rendezvény megtartása 
céljára 2012. május 24-29. közötti időszakra kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást. 

A kért útszakaszokon az alábbi programok kerülnek megrendezésre: 
• Ráday u. 7-14. sz. ház között „Virágkapu” – üdvözlő molinó kerül kifeszítésre a házak falán kihelyezett 

kampókra, 
• Ráday u. 7-33. sz. (Török Pál u. – Kinizsi u.) között virágdekoráció a kandelábereken, 
• Ráday u. – Biblia köz sarkánál játéktér („színpad”) kialakítása, 
• 6 db 6x3 m kézműves vásári sátor kerül felállításra a kerületi művészeti iskolák szabad téri 

kiállításához, valamint gyerekjátszó 
• Ráday u. 58. (Goethe Intézet) előtt játéktér („színpad”) felállítása, 
• Ráday u. 58-61. sz. előtt „Virágkapu” – üdvözlő molinó kerül kihelyezésre. 

A rendezvény programjai között szabad téri kiállítás, koncert, népzene, néptánc, stb. szerepel. Ezen 
alkalomból sátrak (6 db) és színpad (2 db) kerül felállításra. 

A rendezvény kulturális jellege miatt a közterület-használat igénybevételéhez díjmentességet kérnek.  

A hatályos közterület-használati rendelet 7. § (3) bekezdése alapján - a 2. számú mellékletben meghatározott 
4. tevékenység szerinti I. és III. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  

Ráday u. esetében (I. övezet):  

55,-Ft/m²/nap 

Biblia köz esetében (III. övezet): 

18,-Ft/m²/nap 
 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelete 6. § (1) és (2) bek. értelmében: 
  „A közterület-használati hozzájárulásról a Polgármester dönt.”  

 „A Polgármester a díszburkolatra- kivéve a három napot meg nem haladó konténer 
kihelyezési kérelem - , továbbá pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltozásával járó, építési 
engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelem elbírálása előtt 
kikéri a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.” 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelete 9. § (1) bek. értelmében: 

 „A Közterület-használati díj csökkenthető, illetőleg 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.” 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2012. május 9. 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  

 
 
 



 
Határozati javaslat:  
 
 
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Ferencvárosi 

Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a Budapest, 
Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929, 36854/2) hrsz-ú, Budapest, 
IX. ker.  

• Ráday utca teljes hosszának 

• Biblia köz teljes hosszának, 

összesen 132 m2-es területére (2 db színpad, és 6 db sátor) PÜNKÖSI VIRÁGÜNNEP FESZTIVÁL c. 
kulturális rendezvény megtartása céljára 2012. május 24-29. között a közterület-használati hozzájárulás 
kiadásra kerüljön. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 
 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 

Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a Budapest, 
Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929, 36929) hrsz-ú,  

• Ráday utca teljes hosszának 

• Biblia köz teljes hosszának, 

összesen 132 m2-es területén (2 db színpad, és 6 db sátor) PÜNKÖSI VIRÁGÜNNEP FESZTIVÁL c. kulturális 
rendezvény megtartását 2012. május 24-29. között díjmentesen engedélyezi.  

 
Felelős : Martos Dániel VVKB elnök 
Határidő : 15 nap 
 


