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A döntéshez egyszerű x  
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Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
 
 
 
 



 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Boldogasszony Iskolanővérek (székhelye: 1092, Budapest, Knézits utca 5-7.) által benyújtott 
kérelemben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) 
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 36. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 52 m2 
területére 2015. július 1.– 2015. augusztus 20. közötti időszakra homlokzat felújítás miatt állvány 
felállításra kért közterület-használati hozzájárulást 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Ráday utca 36. sz. alatti rendház homlokzat felújítását 
fogják végezni, melyet a Rend a saját költségvetéséből, önerőből valósítja meg. A szerzetesrend, mint 
komplex köznevelési intézményfenntartó kiemelten közhasznú feladatot hajt végre, méltányosságból 
kérik a felújítási munkákhoz szükséges közterület-foglalás díjának elengedését, 100 %-ban történő 
mérséklését.  
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati 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.” 

 
A hatályos rendelet 16 § (5) bekezdés alapján: 

(5)„Indokolt esetben – a közterület-használó kérelmére – a közterület-használat 
megszüntetése nélkül  

a) a közterület használati díjat mérsékelheti 
aa) legfeljebb 50 %-ig a polgármester, 
ab) 50 % feletti mértékben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság.” 
 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a 3. számú mellékletben meghatározott 6. tevékenység 
szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj, 2.027,-Ft/m2/hó. 
 
Fentiek alapján a közterület használati díj összege a 2015. július 1. – 2015. augusztus 20. közötti 
időszakban összesen: 173.004,-Ft lenne.  
 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a közterület-használati és a díjmérséklési kérelem ügyében. 

 
 

Budapest, 2015. június 24. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

A) HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Boldogasszony 
Iskolanővérek (székhelye: 1092, Budapest, Knézits utca 5-7.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú, a Budapest IX. kerület Ráday utca 
36. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 52 m2 területére 2015. július 1. napjától 2015. augusztus 20. 
napjáig tartó időszakra homlokzat felújítás miatt állvány felállítás céljára közterület-használathoz 
hozzájárul és a közterület-használati díjat………%-kal mérsékelt összegben állapítja meg. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. június 30. 
 
 
 
 
 

B)HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Boldogasszony 
Iskolanővérek (székhelye: 1092, Budapest, Knézits utca 5-7.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú, a Budapest IX. kerület Ráday utca 
36. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 52 m2 területére 2015. július 1. napjától 2015. augusztus 20. 
napjáig tartó időszakra homlokzat felújítás miatt állvány felállítás céljára közterület-használathoz 
hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj 2.027,-Ft/m2/hó. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. június 30. 
 
 
 

C)HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Boldogasszony 
Iskolanővérek (székhelye: 1092, Budapest, Knézits utca 5-7.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú, a Budapest IX. kerület Ráday utca 
36. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 52 m2 területére 2015. július 1. napjától 2015. augusztus 20. 
napjáig tartó időszakra homlokzat felújítás miatt állvány felállítás céljára közterület-használathoz nem 
járul hozzá. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. június 30. 
 


