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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 POLGÁRMESTER  

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A KÖZGÁZ SC és DSK 2012. augusztus 29-én benyújtott kérelmében a Budapest Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37086) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Kinizsi u. 2-10. sz. előtti 
útpálya 1000 m2-es részére 2012. szeptember 23-ára tervezett a „IX. Kerület és Egyetemek – Főiskolák 2012. 
évi Kosárlabda és Kispályás Röplabda tornája” című sportrendezvény céljára kért díjmentes közterület-
használati hozzájárulást. 

Kérelmükben leírták, hogy a rendezvény a tavalyi évben is nagy sikerrel került megrendezésre. A rendezvény 
megtartásához a Kinizsi utcai közúti forgalom lezárására van szükség a Közraktár u.– Lónyai u. között, 
amelyhez IX. Kerületi Rendőrkapitányság által kiállított engedélyt, valamint a BKK Zrt. Forgalomtechnikai 
Igazgatósága hozzájárulását megkérte, melyeket a közterület-használati megállapodás megkötése előtt 
benyújtja. 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 16.§ (1) bekezdés értelmében: 
„A Közterület-használati díjat – amennyiben a fizetendő díj összege meghaladja a 25.000 Ft-ot, és a 
kérelmező legalább 5 munkanappal a közterület-használatának megkezdése előtt benyújtja kérelmét – a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság csökkentheti, illetőleg elengedheti a 
legfeljebb 3 napos kulturális, karitatív, sport rendezvények, illetve a kerületi társadalmi szervezetek „non-
profit”, rendezvényei esetében. A díjelengedés, illetve csökkentés okait kérelmezőnek kérelmében meg kell 
jelölni.” 
 
Kérelmező a közterület-használati kérelmét 2012. augusztus 29-én nyújtotta be. A hatályos rendelet 9. § (2) 
bekezdése értelmében, a 3. számú mellékletben meghatározott 1/i. tevékenység - I. sz. övezeti besorolás - 
alapján a közterület-használati díj: 2.710 Ft/m2/nap, azaz a KÖZGÁZ SC és DSK által fizetendő összeg 
2.710.000 Ft. Kérelmező indokként előadta, hogy a több éve rendszeresen megtartott rendezvényen a 
sportolni szerető fiatalok nevezési díj nélkül mérhetik össze tudásukat, továbbá a rendezvény területén 
semmiféle vendéglátóegység nem kerül elhelyezésre, a sportesemény megrendezéséből a sportklubnak 
bevétele nem származik. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2012. szeptember 11. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
Határozati javaslat:  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KÖZGÁZ SC és DSK 
részére a Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37086) hrsz-ú 
közterületre, Budapest IX. ker. Kinizsi u. 2-10 sz. előtti útpálya 1000 m²-es közterület használatára fizetendő 
2.710.000 Ft díjat 

a) elengedi 
b) nem engedi el, 
c) …………………………..Ft-ra csökkenti 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 22. 


