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Iktató szám: Sz-393/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2015. szeptember 9-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Splendidea Communications Kft. Budapest IX. kerület Zwack Péter tér 
díszburkolatos területére rendezvény megtartása céljára benyújtott közterület-
használat iránti kérelme 

Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester 

 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
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. 
 



 

 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Splendidea Communications Kft. (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.) kérelmet nyújtott be a 
Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37867/1) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Zwack Péter tér 1850 m2-es területére 2015. szeptember 17. napjától – 2015. 
szeptember 18. napjáig a „Szomszédolóest” elnevezésű rendezvény megtartása céljából.  
 
A társaság kérelmében előadta, hogy az előkészületek szeptember 17-én 10 órától kezdődnek, sátrakat 
állítanának fel, bútorokat szállítanának ki a helyszínre. 16 órától 20 óráig kerülne megtartásra a rendezvény, 
amely minden környékbeli lakos által szabadon látogatható. Másnap, szeptember 18-án a délelőtti órákban 
történne a bútorok, sátrak elszállítása. 
 
A résztvevők száma várhatóan 100-400 fő lesz, akik a Zwack Péter teret körülvevő épületekben, illetve a 
szomszédos házakban laknak. 
 
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 alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 4 tevékenység 
(ideiglenesen kiépített színpad és egyéb elkerített terület) szerinti III. sz. övezeti besorolása alapján a 
közterület-használati díj: 

18,-Ft/m²/nap 

Fentiek alapján a Splendidea Communications Kft. által fizetendő közterület használati díj összege bruttó 
66.600,-Ft. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2015. szeptember 1. 

 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Splendidea 
Communications Kft. (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.) részére a Budapest, Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37867/1) hrsz-ú közterületre, a Budapest, IX. kerület 
Zwack Péter tér 1850 m2-es területére, „Szomszédolóest” elnevezésű rendezvény megtartása céljára a 2015. 
szeptember 17. – 2015. szeptember 18. közötti időszakra a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 18,-Ft/m2/nap.  

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. szeptember 16. 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Splendidea 
Communications Kft. (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.) részére a Budapest, Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37867/1) hrsz-ú közterületre, a Budapest, IX. kerület 
Zwack Péter tér 1850 m2-es területére, a „Szomszédolóest” elnevezésű rendezvény megtartása céljára a 
2015. szeptember 17. – 2015. szeptember 18. közötti időszakra a közterület-használathoz nem járul hozzá.  
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2015. szeptember 16. 
 


