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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
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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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A DH FIVE Kft. (1056 Budapest, Belgrád rkp. 17.) kérelmében a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37060) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Salkaházi Sára rakpart Fővám téri 
felhajtó végéig határolt területre filmforgatás céljára kért közterület-használati hozzájárulást az alábbiak 
szerint. 

• 2012. 06.09. napjára (terület kiürítés) 100 m2-es közterületre, 
• 2012.06.10. napjára (filmforgatás) 1.390 m2-es közterületre. 

 
A DH FIVE Kft. a közterület-használatához díjkedvezmény kért, a kérelmező még nem rendelkezett közterület-
használati hozzájárulással. 
 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelete 9. § (1) bek. alapján: 

 „A Közterület-használati díj csökkenthető, illetőleg elengedhető a Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján, a kulturális, sport rendezvények esetében, a kerületi 
társadalmi szervezetek „non profit” , legfeljebb 3 napos rendezvényei esetében.” 

 
Fenti szabályozás alapján a Kft. díjkedvezmény iránti kérelme nem teljesíthető. 
 
A hatályos közterület-használati rendelet 7. § (3) bekezdése alapján - a 2. számú mellékletben meghatározott 
1.g) tevékenység I. övezeti besorolása szerint a közterület-használati díj az alábbiak szerint alakul: 

150 m2 alatt:  

1.432,-Ft/m2/nap 

150 m2 felett: 

4.305,-Ft/m2/nap 

2012. június 9. napja után fizetendő: 1.432,-Ft/m2/nap x 100 m2  = 143.200,-Ft. 

2012. június 10. napja után fizetendő: 4.305,-Ft/m2/nap x 1.390 m2  = 5.983.950,-Ft. 

Fizetendő összesen: 6.127.150,-Ft. 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelete 6. § (1) és (2) bek. 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.” 
 

Kérem a Tisztelt Bizottság véleményét a közterület-használati kérelem ügyében. 

 

Budapest, 2012. május 31. 

 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  



 
 
 

 
 
Határozati javaslat:  
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a DH FIVE Kft. 
(1056 Budapest, Belgrád rkp. 17.) kérelmére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (37060) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Salkaházi Sára rakpart Fővám téri felüljáró végéig 
határolt területre filmforgatás céljára a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön a forgalomtechnikai 
engedély benyújtása esetén, az alábbiak szerint 
 

• 2012. 06.09. napján 100 m2-es közterületre, 
• 2012.06.10. napjára 1.390 m2-es közterületre. 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 

 


