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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Keménydió Egyesület (1122 Budapest Hajnóczy József utca 16. II./1.) kérelmet nyújtott be a Budapest, 
Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37325) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Kerekerdő 
park 50 m2-es díszburkolatos közterületére, 2015. július 1. napjától 2015. július 31. napjáig (minden hétfő-
szerda-péntek) tartó időszakra gyermekeknek szervezett szabadidős játék és sport programok  megrendezése 
céljára.  
 
A programok elsősorban 6-12 éves gyerekeknek szólnak, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetben élő 
gyermekek a szabadidejüket közösségben hasznosan töltsék el. A programok között szerepelnek pl. logikai, 
memóriát és koordinációt fejlesztő játékok, kézműves foglalkozások, foci, ping-pong stb. A programon résztvevő 
gyermekek a foglalkozások ideje alatt többek között csokoládét, jégkrémet, gyümölcsöt és péksüteményt is 
kapnak.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a program a ”Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban” 
József Attila Terv I. ütem, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 projekt keretén belül kerül megvalósításra, 
együttműködő szervezetük a FESZGYI Családmentori Iroda.  
 
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 rendelet 15. § (1) bek. 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.” 

 
Továbbá Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendelet 3. számú mellékletben meghatározott 4. 
tevékenység szerinti (humanitárius, karitatív és közérdekű tevékenység vagy szolgáltatás) I. sz. övezeti 
besorolása alapján is díjmentes a közterület-használat. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 

Budapest, 2015. június 23. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Keménydió Egyesület 
(1122 Budapest Hajnóczy József utca 16. II./1.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37325) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Kerekerdő park 50 m2-es 
díszburkolatos közterületére 2015. július 1. napjától 2015. július 31. napjáig tartó időszakra minden hétfői, szerdai 
és pénteki napokra a gyermekeknek szervezett szabadidős játék és sport programok  megrendezése céljára a 
díjmentes közterület-használathoz hozzájárul. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. június 30. 


