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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (1096, Budapest Haller u. 27.) kérelmet nyújtott 
be a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37450) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. Ferenc tér 100 m2-es közterületre, 2015. július 2. napjától 2015. szeptember 23. 
napjáig minden csütörtök vonatkozásában a „Játszó Csütörtök” megrendezése céljára. 
 
A gyereknek bábszínházat és előadás sorozatokat tartanak a rendezvény idején.  A rendezvényen 
előadásra kerül többek között a Csizmás Kandúr, a Várási komédia, a Császár új ruhája stb.  
 
A Képviselő-testület 544/2012.(XII.14.) sz. határozat b) és c) pontja értelmében 2013. január 1-től a 
nagyrendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával, a Ferencvárosi Művelődési 
Központot bízta meg, az ezekhez szükséges pénzügyi fedezetet a Ferencvárosi Önkormányzat 
biztosítja. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 15. § (1) k) pontja 
értelmében: 

„Nem kell közterület használati díjat fizetni a Ferencvárosi Önkormányzat által 
megrendelt, előírt, egészben vagy részben finanszírozott rendezvény, szolgáltatás, 
valamint építési, felújítási munkálatok esetén „ 

 
A 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 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.” 

 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 

Budapest, 2015. június 16. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei (1096 Budapest Haller u. 27.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér 100 
m2-es közterületre 2015. július 2. napjától 2015. szeptember 23. napjáig minden csütörtök 
vonatkozásában a „Játszó Csütörtök” megrendezése céljára a díjmentes közterület-használathoz 
hozzájárul. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. július 1. 

 


