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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!

Az ERLIN GALÉRIA NONPROFIT Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 49.) kérelmében a Budapest, Főváros IX. Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ráday u. (Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakasza) 41,
43, 45, 47. szám előtti parkolósáv 76 m2-es területére, valamint a Bakáts tér és a Ráday utca kereszteződésében az úttest 24 m2-es
területére a XIV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja rendezvény megtartása céljára 2012. május 25. napjától – 2012. május
28. napjáig díjmentesen kért közterület-használati hozzájárulást.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az ERLIN NONPROFIT Kft, és a Ferencvárosi Önkormányzat között 2012. évre vonatkozó
támogatási szer ződés megkötése folyamatban van.
A hatályos közterület-használati rendelet 7. § (3) bekezdése alapján - a 2. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység szerint
az I. sz. övezeti besorolás alapján a 2012. évi közterület-használati díj mértéke:
55,Ft/m2/nap
2012. május 25. napjától-2012. május 28. napjáig ( a rendezvény időtartama) terjedő időszakra vonatkozóan a közterület
használati díj:
55,-Ft/m2/napx4 napx100m2=22.000,-Ft
Tájékoztatom a T. Bizottságot a BKK Zrt. Közúti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Főosztályának 2012.04.24-én kelt
közútkezelői állásfoglalásáról, mely szerint:
„A Ráday utca Kinizsi utca - Bakáts tér közötti szakaszának 2012 május 25-27-e közötti időpontban történő lezárásához az alábbi
feltételekkel járulunk hozzá:
A lezáráshoz operatív rendőri biztosítást kell kérni.
A forgalomkorlátozást előzetesen egyeztetni kell a Kinizsi utcában csatornaépítési munkálatokat végző kivitelezési cég
munkatársával (SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.)
A lezárást megelőzően 72 órával a FŐVINFORM-ot értesíteni kell.”
A rendezvény programjai között szabadtéri koncertek, kiállítások szerepelnek.
Ezen alkalomból felállításra kerül:
• a Bakáts tér és a Ráday utca kereszteződésében egy 24 m2-es szabadtér i színpad

•

a Ráday u. 41., 43., 45., 47., sz. alatti parkolósáv 76 m2-en szabadtéri kiállítás.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy az ERLIN GALÉRIA N ONPROFIT Kft. által igényelt közterületen lévő
parkolósávok területére vendéglátó teraszok részére közterület-használati hozzájárulás nincs kiadva.
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatár ól 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”,
valamint a
9. § (8) bek. alapján:
„A Ferencvárosi Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben, vagy részben finanszírozott rendezvény, szolgáltatás valamint
építési, felújítási munkálatok közterület használata térítésmentes”.
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 az ERLIN GALÉRIA NONPROFIT Kft. (1092
Budapest, Ráday u. 49.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő
• a Budapest, IX. ker. Ráday u. (Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakasza) a Bakáts tér és a Ráday utca kereszteződésében
24 m2es,
• a Ráday u. 41., 43., 45., 47., sz. alatti parkolósáv 76 m2-es
közterületre a XIV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja rendezvény megtartása céljár a 2012. május 25. napjától – 2012. május
28. napjáig terjedő időszakra a közterület- használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi feltételekkel:
• A lezáráshoz operatív rendőri biztosítást kell kérni.
• A forgalomkor látozást előzetesen egyeztetni kell a Kinizsi utcában csatornaépítési munkálatokat végző
kivitelezési cég munkatársával (SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.)
• A lezárást megelőzően 72 órával a FŐVINFORM-ot értesíteni kell.”

Felelős : dr. Bácskai János
Határidő : 15 nap

