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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A HUMÁN-IMMOBILIA Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 19.) kérelmében a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37060) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Fővám tér - ennek déli részén lévő, 
a Corvinus Egyetem C épület déli bejárata előtti díszburkolatos - 222 m2-es területére kulturális, sport, illetve 
karitatív rendezvény megtartása céljára 2012. június 4. napjától – 2012. szeptember 9. napjáig kért díjmentes 
közterület-használati hozzájárulást, tekintettel arra, hogy kiemelten közhasznú tevékenységet folytatnának. 
 
A rendezvény középpontjában az áll, hogy a lakosság figyelmét felhívja a megújuló energiaforrások, illetve a 
környezettudatos energiafelhasználás fontosságára. A projekt fő célja, hogy támogatni tudja a SOTE II. sz. 
gyermekklinikát, és ezzel hozzájáruljon az intézmény működéséhez, fenntartásához.  

A rendezvény programjai között szerepel: 
• egy 80 napon át tartó csapatverseny (melyen kerékpárokkal kell minél több energiát termelni), ehhez 

kapcsolódóan Guiness rekord felállítása 
• szurkolói klub megszervezése, tekintettel a labdarúgó Európa Bajnokságra, illetve a nyári olimpiai 

játékokra. Ehhez kapcsolódóan kerekasztal beszélgetések, moderált műsorok, és egyéb színes 
programok kerülnek megrendezésre. „TV sarok” elnevezésű programsorozat is lesz, melynek 
lényege, hogy a magyar sportolókhoz el juttatják a szurkolók szeretetét, támogatását, továbbá 

• előadások, kerekasztal beszélgetések, játékos programok, ökovásár, játéksarok.  
 

Ezen alkalomból felállításra kerül: 

• egy 30 m2-es kiszolgáló pult (két szabványkonténer), melyben frissítők, koktélok, alkoholmentes és 
alkoholtartalmú italok, egytálételek kaphatóak majd 

• a fennmaradó 192 m2-es területen:  - 12 m2-en színpad,  

 -70 m2-en különféle sporteszközök áramtermelés céljára,  

 -30 m2-es két darab osztott WC konténer, illetve  

 -80 m2-en „közösségi tér” kerül elhelyezésre.  

A napi nyitva tartás délelőtt 9 óra és éjfél között lenne, a klub befogadóképessége 100 főben van 
maximalizálva. Kérelmező hangos zenei tevékenységet nem kíván tartani, a vendégek szórakoztatása 
érdekében halk háttérzene lesz szolgáltatva. Kisebb teljesítményű hangfalakkal a Duna irányába szórják a 
hangot, így igyekeznek elkerülni az esetleges konfrontációt. 

A rendezvény kulturális, közérdekű és karitatív jellege miatt a közterület-használat igénybevételéhez 
díjmentességet kérnek.  

 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelete 6. § 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 hatályos közterület-használati rendelet 7. § (3) bekezdése alapján - a 2. számú mellékletben meghatározott 
4. tevékenység szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  

 

A kiszolgálópult vonatkozásában: 

1751,-Ft/m²/nap 

Összesen: 

2012. június 4. napjától – 2012. szeptember 9. napjáig: 

1751,-Ft/m2/napx30m2x98nap=5.147.940,-Ft 

 
 
 
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.” 

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

 

A fennmaradó 192 m2-es terület vonatkozásában: 

2012. június 4. napjától-2012 szeptember 9. napjáig 

55,-Ft/m2/nap 

55,-Ft/m2/napx192m2x98nap=1.034.880,-Ft 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

 

Budapest, 2012. május 10. 

 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a HUMÁN – 
IMMOBILIA Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 19.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Fővám tér - ennek déli 
részén lévő, a Corvinus Egyetem C épület déli bejárata előtti díszburkolatos - 222 m2-es területére kulturális, 
sport, illetve karitatív rendezvény megtartása céljára 2012. június 4. napjától– 2012. szeptember 9. napjáig 
terjedő időszakra a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön a kiszolgáló pult 30 m2-es területére, 
és a fennmaradó 192 m2-es területre. 

 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 



 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HUMÁN – 
IMMOBILIA Kft. (1013 Budapest, Pauler u. 19.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Fővám tér, ennek déli 
részén lévő, a Corvinus Egyetem C épület déli bejárata előtti 192 m2-es terület kulturális, sport, illetve karitatív 

rendezvény megtartása céljára 2012. június 4. napjától– 2012. szeptember 9. napjáig terjedő időszakra a 
közterület-használati díjat elengedi. 

 
 
Felelős : Martos Dániel VVKB Bizottság Elnöke 
Határidő : 15 nap 
 
 
 


