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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 
 

 
 



 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Magyar Honvédség Logisztikai Központja (1095. Budapest, Soroksári út 152.) közterület-használati kérelmet 
nyújtott be a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest IX. kerület 
Bakáts tér teljes területére (36930/2) hrsz. rendezvény biztosításához díjmentesen 100 parkolóhely 
igénybevétele céljára az alábbi időpontokra:  

2016. szeptember 15. napja – 2016. szeptember 16. napja közötti időszakra. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:Rendelet) 15.§ (1) szerint: 

„A Közterület-használati díjat – amennyiben a fizetendő díj összege meghaladja a 25.000.- Ft-ot, és 
kérelmező legalább 5 munkanappal a közterület-használat megkezdése előtt benyújtaja 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. 

(3) az (1) bekezdés alapján a díj csökkentésről, illetve elengedésről a  polgármester szerződést köt.”  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemezett rendezvény: Szent Máté nap alkalmából megtartandó 
ünnepi mise, a Magyar Honvédség Katolikus Tábori Püspöksége szervezésében.  

Kérelmező rendelkezik a Budapesti Rendőr-Főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság Vezetőjének 
szakhatósági hozzájárulásával, és beadta kérelmét ideiglenes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadására. 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott 8. tevékenység – turizmusaal, 
kulturális eseménnyel, rendezvénnyel összefüggő parkoltatás I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-
használati díj, 3.520 Ft/parkolóhely/nap.  

Ennek alapján a díjmentesség megítélésének hiányában a közterület használati díj bruttó 704.000,- Ft. lenne. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

 

Budapest, 2016. szeptember 12. 
 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Honvédség 
Logisztikai Központja (1095 Budapest, Soroksári út 152.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonában álló Budapest IX. kerület Bakáts tér teljes területére - (36930/2) hrsz. - a közterület 
használathoz díjmentesen Szent Máté napi rendezvény biztosításához 100 parkolóhely igénybevétele céljára a 
Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás feltételeinek betartása mellett 2016. 
szeptember 15. napja – 2016. szeptember 16. napja közötti időszakra hozzájárul. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Honvédség 
Logisztikai Központja (1095. Budapest, Soroksári út 152.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonában álló Budapest IX. kerület Bakáts tér teljes területére - (36930/2) hrsz. - rendezvény 
biztosításához díjmentesen 100 parkolóhely igénybevétele céljára a közterület használathoz nem járul hozzá. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


