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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
 



 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Lurdy –Ház Kft. (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.) kérelmet nyújtott be a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38257/3, 38267,38291) hrsz-ú,a  

• Budapest, IX. ker. Pékerdő utca útpálya 1100 m2 –es területére, továbbá a 
• Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca 11-39. és 46-68. közötti útpálya 7700 m2-es területére, és a  
• Budapest, IX. ker. Albert Flórián út (Gyáli út) 3-7. és 2-10. közötti útpálya 4000 m2-es területére 

összesen: 12.800 m2 közterületre 2014. november 8. napjára futóverseny megrendezése céljából.  
 
A Lurdy-ház Kft. futóverseny megrendezését tervezi a Lurdy Háztól a Groupama Arténa területéig, mely a fent 
felsorolt közterületeket is érinti, és az útpályák lezárása miatt díjmentes közterület-használati hozzájárulást 
kér.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a futóverseny 12-18 óra között kerül megrendezésre, melyen 4 
futam lesz. A résztvevők száma közel 400 fő lesz. Az útlezárás reggel 7 órától este 8 óráig tart, mert a 
tereptárgyak felszereléséhez és elbontásához szükséges ez az időintervallum. A futóversenyen az alábbi 
akadályok kerülnek kihelyezésre: labirintus, csövek, kordon, gumihegy, roncsautó és alagút. Az esemény nem 
profit orientált, a testmozgás, a sportolásra való ösztönzés a fő cél.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmező azonban még nem csatolt minden szükséges 
dokumentumot, ezért az alábbi iratok benyújtása szükséges még a kérelem elbírálásához: 

- a BKK Zrt. által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást a lezárásokra vonatkozóan 
- és közlekedésbiztonsági szempontból a rendőrhatóság véleményét 

 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében, a 3. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység - 
III. sz. övezeti besorolás - alapján a sportesemény, sportrendezvény díjmentes. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2014.október 28. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy Lurdy –Ház Kft.-
vel (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.)  részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (38257/3, 38267,38291) hrsz-ú, a 

• Budapest, IX. ker. Pékerdő utca útpálya 1.100 m2 –es területére, továbbá a 
• Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca 11-39. és 46-68. közötti útpálya 7.700 m2-es területére, és a  
• Budapest, IX. ker. Albert Flórián út (Gyáli út) 3-7. és 2-10. közötti útpálya 4.000 m2-es területére, 

összesen: 12.800 m2 közterületre a Lurdy Háztól a Groupama Aréna területéig tartó futóverseny megtartása 
céljára 2014. november 8. napjára díjmentes közterület-használati megállapodás kerül megkötésre. 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. november 7. 
 
 


