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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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1  Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!

A Ráday Könyvesház Kft. (1092 Budapest, Ráday u.  27.) kérelmében a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, 

– Budapest, IX. ker. Ráday u. 25-27. szám előtti parkoló 75 m2-es, a
– Budapest, IX. ker. Ráday u.31/B. szám előtti parkoló 30 m2-es, a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 28-30. szám előtti parkoló 145 m2-es, a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 32. szám előtti parkoló 45 m2-es 
– összesen: 295 m2-es területére , valamint a
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 25-27., előtti útpálya, és a
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 32-33/b. közötti útpálya 
– összesen:305 m2
– mindösszesen: 600 m2-es területére

kért  díjmentes közterület-használati hozzájárulást a „XII. Ráday utcai Könyvfesztivál” c. kulturális rendezvény 
megtartása céljára 2012.  június 8.  napjától – 2012. június 10.  napjáig,  tekintettel arra,  hogy a rendezvényt a 
Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztés című EU-s pályázat keretén belül rendezik meg. 

A  rendezvény  programjai  között  pódiumműsorok,  gyermekfoglalkoztató  programok  szerepelnek.  Ezen 
alkalomból kb. 15 darab könyves sátor kerül felállításra.

A rendezvény kulturális 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 Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelete 9. § (8) bek. értelmében:

„A Ferencvárosi Önkormányzat  által megrendelt, előírt,  egészben, vagy részben  finanszírozott rendezvény,  
szolgáltatás valamint építési, felújítási munkálatok közterület használata térítésmentes”.

Fentiek alapján a rendezvény közterület-használata – annak Önkormányzati érdekeltségű jellegére tekintettel - 
térítésmentes,  azonban  a  T.  Bizottság  véleményét a közterület-használati hozzájárulás  kiadása ügyében ki 
kell kérni.

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében.

Budapest, 2012. május 18.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester 



Határozati javaslat:

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja,  hogy  a Ráday Könyvesház 
Kft.  (1092  Budapest,  Ráday  u.  27.)  részére  a  Budapest,  Főváros  IX.,  Ferencváros  Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a 

– Budapest, IX. ker. Ráday u. 25-27. szám előtti parkoló 75 m2-es, a
– Budapest, IX. ker. Ráday u.31/B. szám előtti parkoló 30 m2-es, a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 28-30. szám előtti parkoló 145 m2-es, a 
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 32. szám előtti parkoló 45 m2-es 
– összesen: 295 m2-es területére , valamint a
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 25-27., előtti útpálya, és a
– Budapest, IX. ker. Ráday u. 32-33/b. közötti útpálya 
– összesen:305 m2
– mindösszesen: 600 m2-es területére

a „XII. Ráday utcai Könyvfesztivál” c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2012. június 8. napjától – 2012. 
június 10. napjáig kiadásra kerüljön.

Felelős : dr. Bácskai János polgármester
Határidő : 2012. június 07.


