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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A BUM – Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) díjmentes közterület-használati  
kérelmet nyújtott be a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú,a  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 1-30. sz. közötti útpálya teljes területére, 

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 10-12.előtti gyalogjárda 20 m2-es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 5. előtti gyalogjárda  18 m2 –es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 18. előtti gyalogjárda  6 m2 –es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 27. előtti parkoló 36 m2-es területére „terített asztal” , 

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 28. előtti parkoló 18 m2-es területére „Ráday gyűjtemény” ,a bemutatása  
céljából összesen: 1500 m2 közterületre  2015. szeptember 26. napjára a Terített asztalok – Ars Sacra 
nevű kulturális rendezvény megtartása céljára. 
 

A BUM – Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) díjmentes közterület-használati 
kérelmet nyújtott be a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú,a 
Budapest, IX. ker. Bakáts tér templom előtti 700 m2-es területre 2015. szeptember 27. napjára az Ars Sacra nevű 
kulturális rendezvény megtartása céljára. 
 
2015. szeptember 26-án a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében egynapos rendezvény kerül 
megrendezésre. Az esemény kulturális jellegű, teret ad irodalmi, helyi történelmi értékeknek, és különböző zenei 
irányzatoknak. A rendezvény ideje alatt a Ráday utca (Kálvin tér és a Kinizsi utca közötti szakasza) kizárólag 
gyalogosan vehető igénybe. A rendezők állítása szerint az esemény nem profit orientált, annak a fő célja a kultúra 
megismertetése.  
2015. szeptember 27-én a Bakáts téren a templom előtti területen a rendezvény zárónapjaként „falu napot” tartanak, 
mely során a kerületi családoknak rendeznek jótékonysági eseményt. A fent leírtakra tekintettel a BUM Kft. kéri, hogy a 
Bizottság a díjmentes közterület-használathoz szíveskedjen hozzájárulni.  
 
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 rendelet 16. § (1) bekezdése alapján: 
„A Közterület-használati díjat – amennyiben a fizetendő díj összege meghaladja a 25.000 Ft-ot, és 
a kérelmező legalább 5 munkanappal a közterület-használatának megkezdése előtt benyújtja a 
kérelmét –a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
csökkentheti, illetőleg elengedheti a legfeljebb 3 napos kulturális, karitatív, sport 
rendezvények, illetve a kerületi társadalmi szervezetek “non profit”, rendezvényei esetében. 
A díjelengedés, illetve csökkentés okait kérelmezőnek kérelmében meg kell jelölni.” 

 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében, a 3. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység - I. sz. 
övezeti besorolás - alapján a közterület-használati díj: 55 Ft/m2/nap. 
 
A díjelengedés elmaradása esetén a BUM Nonprofit  Kft. által fizetendő közterület használati díj összege 2015. 
szeptember 26. napjától-2015. szeptember 27 . napjáig terjedő időszakra vonatkozóan bruttó 121.000,-Ft lenne.  

 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2015. augusztus 27. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 



A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BUM – Bevásárló és Tematikus 
utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú,a  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 1-30. sz. közötti útpálya teljes területére a gyalogos forgalom miatt, továbbá  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 10-12. sz. előtti gyalogjárda 20 m2-es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 5. sz. előtti gyalogjárda  18 m2 –es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 18. sz. előtti gyalogjárda  6 m2 –es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 27. sz. előtti parkoló 36 m2-es területére „terített asztal” , 

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 28. sz. előtti parkoló 18 m2-es területére „Ráday gyűjtemény” bemutatása  
céljára összesen: 1500 m2 közterületre,  2015. szeptember 26. napjára és   

 a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú,a Budapest, IX. 
ker. Bakáts tér templom előtti 700 m2-es területére 2015. szeptember 27. napjára a Terített asztalok – Ars 
Sacra nevű kulturális rendezvény megtartása céljából díjmentes közterület-használathoz hozzájárul.  
 

Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. szeptember 25. 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BUM – Bevásárló és Tematikus 
utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú,a  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 1-30. sz. közötti útpálya teljes területére a gyalogos forgalom miatt, továbbá  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 10-12. sz. előtti gyalogjárda 20 m2-es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 5. sz. előtti gyalogjárda  18 m2 –es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 18. sz. előtti gyalogjárda  6 m2 –es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 27. sz. előtti parkoló 36 m2-es területére „terített asztal” , 

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 28. sz. előtti parkoló 18 m2-es területére „Ráday gyűjtemény” bemutatása  
céljára összesen: 1500 m2 közterületre,  2015. szeptember 26. napjára és   

a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú,a Budapest, IX. ker. Bakáts 
tér templom előtti 700 m2-es területére 2015. szeptember 27. napjára a Terített asztalok – Ars Sacra nevű kulturális 

rendezvény megtartása céljából a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj 
bruttó 55,-Ft/m2/nap. 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. szeptember 25. 
 

C./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BUM – Bevásárló és Tematikus 
utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú,a  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 1-30. sz. közötti útpálya teljes területére a gyalogos forgalom miatt, továbbá  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 10-12. sz. előtti gyalogjárda 20 m2-es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 5. sz. előtti gyalogjárda  18 m2 –es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 18. sz. előtti gyalogjárda  6 m2 –es területére „sátor felállítás”,  

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 27. sz. előtti parkoló 36 m2-es területére „terített asztal” , 

 Budapest, IX. ker. Ráday utca 28. sz. előtti parkoló 18 m2-es területére „Ráday gyűjtemény” bemutatása  
céljára összesen: 1500 m2 közterületre,  2015. szeptember 26. napjára és   

 a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú,a Budapest, IX. 
ker. Bakáts tér templom előtti 700 m2-es területére 2015. szeptember 27. napjára a Terített asztalok – Ars 
Sacra nevű kulturális rendezvény megtartása céljából a díjmentes közterület-használathoz nem járul hozzá.  
 

Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. szeptember 25. 
 


