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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 POLGÁRMESTER 

 
 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

 
A Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit KFT. (székhelye: 1094 Budapest, Lónyai u. 19. fszt. 
II.) kérelmében a Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú 
közterületre,  
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 4. sz. előtti parkolósáv 20 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 3. sz. szembeni gyalogjárda 10 m2-es 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 6. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 17. sz. előtti gyalogjárda 5 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtti használaton kívüli buszmegálló 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 24. sz. előtti gyalogjárda 5 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 23-27. sz. előtti parkolósáv 40 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 28. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 32. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 33. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 33/B. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, és 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 34. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es 
• Összesen: 160 m2-es közterületre - faházak elhelyezésére –  
a „Humor – és Borfesztivál – szódával” című rendezvény megtartása céljára 2012. szeptember 6. napjától – 
2012. szeptember 9. napjáig kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást. A rendezvény célja 
Ferencváros népszerűsítése, a turisztikai élet fellendítése a kerületben.  

A rendezvény programjai között szerepel: 

• Bor- és ételkóstolás 

• Pálinkakóstolás 

• Humorelőadások 

• Borászati kiállítás 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 4. § (2) értelmében: 
„ A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve a három napot meg nem 
haladó konténer kihelyezési kérelem, illetve a 3.§ (3) bekezdése szerinti kérelem-, továbbá 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 szerződésmegkötésére pedig a polgármester jogosult. ” 
 
A rendelet 15.§ (1) bekezdés 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 után”” 
 

 

 



 

 

A rendelet 7. § (4) bekezdés értelmében: 

„A közterület-használó a hozzájárulásban megjelölt és az általa használt közterületre albérleti, vagy egyéb 
használati szerződést – a 15. § (1) k) pontjában foglaltak kivételével – nem köthet. Az ilyen jellegű 
megállapodás alapján történő használat a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően történő használatnak minősül, 
melyre a 13. § (3) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadóak.” 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

 

Budapest, 2012. szeptember 3. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
Határozati javaslat:  
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi 
Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Lónyai u. 19. fszt. II.) részére a 
Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre,  
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 4. sz. előtti parkolósáv 20 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 3. sz. szembeni gyalogjárda 10 m2-es 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 6. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 15. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 17. sz. előtti gyalogjárda 5 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 19. sz. előtti használaton kívüli buszmegálló 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 24. sz. előtti gyalogjárda 5 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 23-27. sz. előtti parkolósáv 40 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 28. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 32. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 33. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 33/B. sz. előtti parkolósáv 10 m2-es, és 
• Budapest, IX. ker. Ráday u. 34. sz. előtti gyalogjárda 10 m2-es 
• Összesen: 160 m2-es közterületre - faházak elhelyezésére –  
a „Humor – és Borfesztivál – szódával” című rendezvény megtartása céljára 2012. szeptember 6. napjától – 
2012. szeptember 9. napjáig terjedő időszakra a közterület-használati megállapodás  megkötésre kerüljön a 
BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által 2012. augusztus 23-án kiadott forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban meghatározott alábbi feltételekkel: 

• a gyalogos forgalom számára minimum 1,5 métert biztosítani kell,valamint 

• a közúti űrszelvényt mindenhol szabadon kell hagyni. 
 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 6. 


