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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Budapesti Szabadidősport Szövetség (1053 Budapest Curia utca 3.) kérelmet nyújtott be a Budapest, 
Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/87) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. József 
Attila Lakótelep Nyúldomb 4.000 m2 területre a „MOCCANJ Ferencváros” nevű rendezvény megtartása céljára 
2014. szeptember 20. napjára. 

A sport rendezvény lehetőséget nyújt a lakosok számára térítésmentes sportolási lehetőségre. A sportnap 
gerincét a 10 állomásos sportpróba sorozat adja, amit a fogyatékkal élők sportjának és mindennapi életének 
bemutatója és kipróbálása valamint egészségügyi szűrés és táplálkozási tanácsadás tesz teljessé.  

A kérelmező rendezvény lebonyolításához díjmentességet is kért, tekintettel arra, hogy közösségi 
sportrendezvény lesz és semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem fognak folytatni a területen. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. 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 9. § (2) bekezdése értelmében, a 3. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység - 
III. sz. övezeti besorolás - alapján a sportesemény, sportrendezvény díjmentes. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2014. augusztus 21. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapesti 
Szabadidősport Szövetség (1053 Budapest Curia utca 3.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep 
Nyúldomb  4.000 m2 területére a „„MOCCANJ Ferencváros” nevű rendezvény megtartására 2014. szeptember 
20. napjára a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. szeptember 19. 
 

 


