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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY (1092 Budapest, Ráday u. 30. III/1.) kérelmében a Budapest, 
Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37325) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. 
Kerekerdő park szilárd burkolatú 250 m2-es részére a „II. Ferencvárosi APUT A KAPUBA” (FAKK) c. 
rendezvény megtartása céljára kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást 2012. április 14. napjára 
(800-1600 között). 
A FERENCVÁROSI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY a díjmentesség iránti kérelmét az alábbiak miatt kérelmezi: 
- önkéntesek munkájával valósult meg a rendezvény, 
- a kerületi vállalkozók által támogatottan, 
- a kerületi iskolák csapatainak részvételével megvalósított civil rendezvény  
- a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) sz. helyi rendelet 9. § (1) bekezdése alapján.  
A kiadásra került közterület-használati határozatban - a hatályos közterület-használati rendelet 7. § (3) 
bekezdése alapján - a 2. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység I. övezeti besorolása szerint - 
megállapított közterület-használati díj az alábbi volt:  
 

55,-Ft/m2/nap 
55,-Ft/m2/nap x 250 m2 x 1 nap = 13.750,-Ft. 

 

A közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) sz. helyi rendeletünk 9. § (1) szerint  
„A közterület-használati díj csökkenthető, illetőleg elengedhető a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján, a kulturális, sportrendezvények 

esetében, a kerületi társadalmi szervezetek „nonprofit”, legfeljebb három napos rendezvények 
esetében.” 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2012. május 8. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

 
 
 
Határozati javaslat:  
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FERENCVÁROSI 
KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY (1092 Budapest, Ráday u. 30. III/1.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37325) hrsz-ú, Budapest, IX. ker. Kerekerdő park szilárd 
burkolatú 250 m2-es területét a „II. Ferencvárosi APUT A KAPUBA”(FAKK) c. focitorna rendezvény megtartása 
után fizetendő közterület-használat díját (13.750,-Ft) 
 

a) elengedi; 
b) csökkenti: ………………….. Ft-ra, 
c) nem engedi el. 

 
Felelős : Martos Dániel VVKB elnöke 
Határidő : 15 nap 


