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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 KRÉTAKÖR ALAPÍTVÁNY (1093 Budapest, Gönczy  Pál u. 2.) a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37032) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker.Gönczy Pál u. gyalogjárda és 
útpálya teljes szakaszára, összesen 1.047 m2-es területre társadalmi célú, kiemelt közhasznú és non-profit 
reklámfilm – SZJA 1%-os felajánlás – készítése céljára 2012. február 19. napjára fizetendő közterület-
használati díjának elengedését kérelmezi.  

A fenti területre vonatkozóan a Kp/11241/2012/VI. sz. határozatban került kiszabásra a közterület-használat 
díja, melynek összege 2.005.005,-Ft, 

A KRÉTAKÖR ALAPÍTVÁNY a kiszabott összeg elengedése ügyében a következő indokokat hozta fel: 

 szervezetük non-profit, kiemelten közhasznú tevékenységet végző alapítvány, 

 kulturális és oktatási tevékenységet végeznek, 

 nem valósították meg a közterület használatát a forgalom korlátozásával 
 
Kérelmező állítását az elkészített reklámfilm internetre történő feltöltésével (https://www.youtube.com/watch?v=-

PAqgGJpv-8) igazolta, melyben kivehető, hogyan valósult meg a közterület-használata.  
A VVKB 2012. április 25-i ülésén - az Sz-270/2012. sz. előterjesztésben foglaltak alapján - a rendőrség 
igazolását kérte, melyben igazolják, hogy az utca lezárása nem valósult meg. 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője (Fuxreiter Róbert r. őrnagy, mb. 
kapitányságvezető) levelében tájékoztatta hivatalunkat – kérelmező kérésére – hogy a forgatási terület 
helyszínére a fenti időpontban valóban nem szállt ki, és nem zárta le az utcát. 
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelete 9. § (1) bek. értelmében: 

 „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.” 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2012. június 20. 

dr. Bácskai János s. k. 
polgármester  

 
Határozati javaslat:  
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KRÉTAKÖR 
ALAPÍTVÁNY (1093 Budapest, Gönczy Pál u. 2.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37032) hrsz-ú, Budapest, IX. ker. Gönczy Pál u. gyalogjárda és útpálya 
teljes szakaszára, összesen 1.047 m2-es területre 2012. február 19. napjára kiadott közterület-használati 
hozzájárulás alapján fennálló közterület-használati díjhátralékát – 2.005.005,-Ft-ot:  

 
a) elengedi; 
b) csökkenti: ………………….. Ft-ra, 
c) nem engedi el. 

 
Felelős : Martos Dániel VVKB elnöke 
Határidő : 15 nap 

https://www.youtube.com/watch?v=-PAqgGJpv-8
https://www.youtube.com/watch?v=-PAqgGJpv-8

