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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. 
 



 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Magyar Festészet Napja Alapítvány (1113 Budapest, Diószegi út 43.) a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929 és a 36930) hrsz-ú, 

 Budapest, IX. ker. Bakáts tér területére, továbbá a 

 Budapest, IX. ker. Ráday utca (Bakáts tér és Kinizsi utca közötti szakasza) közötti területre 
2015.szeptember 26. napjától 2015. november 15. napjáig kért közterület-használati engedélyt a Magyar 
Festészet Napjával összefüggő óriásfestmény installációk kihelyezésére. 

 
A Bakáts tér területén 2 db kétoldalas molinó kerül kifeszítésre, míg a Ráday utca területén 6 db egyoldalas 
molinót lehet megtekinteni. A molinók kifüggesztése úgy történik, hogy a pollerekre hengereket húznak, 
melyeket vaspántok biztosítanak és a molinók ezekről a vaspántokból kiálló rögzítőelemekre lesznek 
kifeszítve.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Magyar Festészet Napja Alapítvány a kulturális tevékenységek 
támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vett és a Képviselő- Testület 2015. május 21-én tartott 
ülésén hozott 194/2015. (V.21.) sz. határozata alapján, 600.000,-Ft támogatási összeget kapott.  
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 15. § (1) k) pontja értelmében: 

„Nem kell közterület használati díjat fizetni a Ferencvárosi Önkormányzat által megrendelt, 
előírt, egészben vagy részben finanszírozott rendezvény, szolgáltatás, valamint építési, 
felújítási munkálatok esetén.„ 

 
Kérem a Tisztelt Bizottságot a közterület-használati megállapodás megkötésének elfogadására és 
tájékoztatásom tudomásulvételére. 
 

Budapest, 2015. szeptember 4. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy Magyar 
Festészet Napja Alapítvány (1113 Budapest, Diószegi út 43.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929 és a 36930) hrsz-ú,  

 Budapest, IX. ker. Bakáts tér területére, továbbá a 

 Budapest, IX. ker. Ráday utca (Bakáts tér és Kinizsi utca közötti szakasza), közötti területre  
2015. szeptember 26. napjától 2015. november 15. napjáig közterület-használati megállapodás kerül 
megkötésre a Magyar Festészet Napjával összefüggő 8 db óriásfestmény installáció kihelyezése céljából.  

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


