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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 

A Moonlight Event Kft. (székhely: 2112, Veresegyház, Hármaskút u. 38/A.) 2014. december 3-án kérelmet 
nyújtott be a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37402) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. Thaly Kálmán utca 38-50. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és a teljes útpálya 
összesen 450 m2 területére 2014. december 5. napjára 1000-1500 fő részvételével történő, az egészséges 
életmódot népszerűsítő kampány megtartása céljából.  
 
A rendezvényt az Országos Egészségfejlesztési Intézet Egészségkommunikációs Központja megbízásából a 
Moonlight Event Kft. szervezi. A kampány célja a zöldség-gyümölcs fogyasztás népszerűsítése. A 
középpontban az alma fogyasztás áll, mert olcsó, népszerű ízletes hazai gyümölcs és jótékony hatással van 
az egészségre.  
 
A rendezvényen a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói közösen, egyszerre 
esznek almát a területen és ezzel próbálják népszerűsíteni az egészséges életmódot, a zöldség-, és 
gyümölcsfogyasztást. Az almát a résztvevőknek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja.  
 
Az eseményen többek között beszédet tart a Semmelweis Egyetem rektora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
képviselője, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője, az Emberi Erőforrások 
Minisztérium képviselője és az OEFI igazgatója is. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés alapján: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem haladó, nem 
rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a 
filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a 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 szerződés 
megkötésére pedig a polgármester jogosult.” 
 
A hatályos rendelet 3. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” 4. pontja – Kulturális és 
sportesemény - humanitárius, karitatív és közérdekű tevékenység vagy szolgáltatás - alapján díjmentes. 
 
Az előterjesztés napirendre vételét az indokolja, hogy a rendezvény 2014. december 5-én kerül megtartásra 
és a díszburkolatra tekintettel a fent hivatkozott rendelet alapján a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján köthető közterület használati megállapodás. 
 
Budapest, 2014. december 4. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Moonlight Event Kft. 
(székhely. 2112, Veresegyház, Hármaskút u. 38/A.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37402) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. Thaly Kálmán utca 38-
50. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és a teljes útpálya összesen 450 m2 területére 2014. december 5. 
napjára az 1000-1500 fő részvételével történő almaevő az egészséges életmódot népszerűsítő kampány 
megtartása céljára a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. december 5. 


