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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 27.) kérelmet nyújtott 
be a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/64) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. Napfény utca – Dési Huber utca sarkán lévő 90 m2 –es zöldterületre Adventi 
gyertyagyújtás céljára az alábbi bontásban: 

• 2014. november 30., 2014. december 07., 2014. december 14. és 2014. december 21 napjain, 
mobildobogót nosztalgia körhintát állítanak fel és az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtására kerül 
sor.  

• 2014. november 27. napjától - 2015. január 06. napjáig felállításra kerül a 2 méteres átmérőjű 
karácsonyfa. 

 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Bakáts tér 700 m2 –
es területére Ferencvárosi adventi rendezvény megtartása céljára az alábbi bontásban: 

• 2014. november 27.– 2014. december 29. közötti időszakban 1 db 6 m2-es faház, 15 db 4 m2-es 
faház, és egy 24 m2-es színpad kerül kihelyezésre az Önkormányzat tulajdonában álló közterületre. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az FMK a fent leírtakon kívül az alábbi karácsonyi dekorációkat 
helyezi ki a rendezvény ideje alatt az egyház tulajdonában álló területre: 
- Adventi Piramis, adventi koszorú, szán, és 4 db 6 m2-es faház. 
 
A kérelmező kérelméhez nem csatolt minden szükséges dokumentumot, ezért az alábbi iratok benyújtása 
szükséges még a kérelem elbírálásához: 

• Hatósági Iroda által kiadott határozat a zajkibocsájtási határérték megállapításáról. 
• Plébános úr írásos nyilatkozatát arról, hogy a misék megtartását nem zavarja a rendezvény 
• Közszolgáltatási Iroda által kiadott nyilatkozat a házasságkötésekkel kapcsolatban. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Képviselő-testület 544/2012.(XII.14.) sz. határozat b) és c) pontja 
értelmében 2013. január 1-től a nagyrendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával, 
kapcsolatos feladatokkal a Ferencvárosi Művelődési Központot bízta meg, az ezekhez szükséges pénzügyi 
fedezetet a Ferencvárosi Önkormányzat biztosítja. 
 
A Képviselő-testület 544/2012.(XII.14.) sz. határozat b) és c) pontja értelmében 2013. január 1-től a 
nagyrendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával, a Ferencvárosi Művelődési Központot 
bízta meg, az ezekhez szükséges pénzügyi fedezetet a Ferencvárosi Önkormányzat biztosítja. 
 
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. „ 
 
Budapest, 2014. november 17. 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerül: 
 
1) A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/64) hrsz-ú, 
a Budapest, IX. ker. Napfény utca – Dési Huber utca sarkán lévő 90 m2 –es területre „Adventi gyertyagyújtás” 
céljára az alábbi bontásban 

• 2014. november 30., 2014. december 07., 2014. december 14. és 2014. december 21. napjain 
mobildobogót nosztalgia körhintát állítanak fel és az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtására kerül 
sor, 

• valamint 2014. november 27. napjától - 2015. január 06. napjáig 2 méteres átmérőjű karácsonyfa kerül 
felállítására,  

azzal a feltétellel, hogy a zöld területet az FMK a közterület-használat befejezése után helyreállítja.  
 

 
2) A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. Bakáts tér 700 m2 –es területre „Ferencvárosi adventi rendezvény” megtartására az alábbi 
bontásban: 

• 2014. november 27.– 2014. december 29. közötti időszakban 1 db 6m2-es faház, 15 db 4 m2-es faház, 
és egy 24 m2-es színpad kerül kihelyezésre,  

azzal a feltétellel, hogy a hiányzó dokumentumokat benyújtja legkésőbb a közterület-használat megkezdése 
előtt. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. november 26. 


