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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A KARAVÁN MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY (székhely: 1092 Budapest, Török P. u. 3.) kérelmében a Budapest, 
Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 
20. sz. előtti gyalogjárda 20 m2-es területére a „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” című város 
rehabilitációs projekt keretében megvalósuló „Karaván a Két egérben” című kulturális rendezvény megtartása 
céljára 2012. június 23., augusztus 11., illetve szeptember 8. napjára kért díjmentes közterület-használati 
hozzájárulást. A rendezvény a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata támogatásával 
valósul meg. 

A rendezvény programjai között szerepel: 

 Banyamesék (élőzenés mesejáték egy felvonásban) 

 Ocztos István építész, képzőművész vezetésével kreatív foglalkozás gyerekeknek Városépítő címmel 

 Kun Fruzsina grafikus és könyvillusztrátor Kis illusztrátor műhely címmel tart foglalkozást 

 Kortárs meseírók, szerzők olvasnak fel műveikből. 
 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról 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” 
 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2012. június 11. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  
 
Határozati javaslat:  
 

 A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a KARAVÁN 
MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY (székhelye: 1092 Budapest,Török Pál u. 3.) részére a Budapest, Főváros IX. 
kerület, Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Ráday u. 20. sz. előtti.  gyalogjárda 20 m2-es területére „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” című 
város rehabilitációs projekt keretében megvalósuló „Karaván a Két egérben” című kulturális rendezvény 
megtartása céljára  - a forgalomtechnikai engedély benyújtását követően - 2012. június 23., augusztus 11., 
szeptember 8.napjára a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 


