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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 POLGÁRMESTER  

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

Velenczei Ágnes – az Írisz Családi Kör önkéntes szervezője - kérelmében Budapest Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező közterületre, Budapest, IX. ker. József Attila lakótelep Nagyjátszótér 
(Csigapark) 100 m2-es részére a „Játszótér Népe Piknik” című családi rendezvény megtartása céljára 2012. 
szeptember 27. napjára kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást. A rendezvény önkéntes munkával 
valósul meg, céljuk, hogy színesebbé tegyék a lakótelepi családok életét, ezért kérnek díjmentességet a 
rendezvény megvalósításához. A rendezvény programjai között különböző gyermek-, és családi foglalkozások 
szerepelnek. 
 
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. szeptember 4-én nyújtotta be. A hatályos rendelet 9. § (2) 
bekezdése értelmében, a 3. számú mellékletben meghatározott 1/i. tevékenység - III. sz. övezeti besorolás - 
alapján a közterület-használati díj: 1.640 Ft/m2/nap, azaz az Írisz Családi Kör  által fizetendő összeg 164.000 
Ft. Kérelmező indokként előadta, hogy önkéntes munkával a lakótelepen lakó családok részére ingyenes 
gyermekfoglalkozásokat szerveznek, továbbá a rendezvény területén semmiféle vendéglátóegység nem kerül 
elhelyezésre, bevételük nem keletkezik. 
 
 

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 az Írisz Családi Kör 
részére a Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületre, Budapest, 
IX. ker. József Attila lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 100 m2-es közterület használatára fizetendő 164.000 
Ft díjat  

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

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 26. 


