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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 POLGÁRMESTER  

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A KULTURÁLIS MISSZIÓ INTÉZET ALAPÍTVÁNY (székhelye: 1103 Budapest, Diósgyőri u. 22.) a Budapest 
Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest IX. ker. Illatos út 5. számú 
lakóház belső udvarának 25 m2-es részére karitatív, missziós tevékenység megtartása céljára 2012. október 
3. napjától – 2012. december 31. napjáig szerdai napokra (október 10, 17, 24, 31; november 7, 14, 21, 28; 
december 5, 12, 19, 26) kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást. A tevékenység önkéntes munkával 
valósul meg, céljuk, hogy a lakónegyedben élő szegény, rászoruló családoknak segítséget nyújtsanak, a 
gyermekeket, fiatalokat az egyenes útra tereljék annak érdekében, hogy ne kerüljenek összetűzésbe a 
törvénnyel. A missziós tevékenység keretében igehirdetésre, szendvicsosztásra, ruha-, cipőadományozásra 
kerül sor.  

A KULTURÁLIS MISSZIÓ INTÉZET ALAPÍTVÁNY a missziós, karitatív, közérdekű tevékenységre tekintettel 
kér díjmentességet céljuk megvalósításához. 
 
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 17-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 a KULTURÁLIS MISSZIÓ INTÉZET ALAPÍTVÁNY  
által fizetendő összeg 41.000 Ft/nap (összesen: 41.000 Ft,- x 12 nap = 492.000,-Ft). Kérelmező indokként 
előadta, hogy önkéntes munkával a telepen lakó családok részére ingyenes karitatív tevékenységet 
szerveznek (igehirdetés, szendvicsosztás, ruha, cipő adományozás), továbbá a területen vendéglátóegység 
nem kerül elhelyezésre, bevételük nem keletkezik. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2012. szeptember 24. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
Határozati javaslat:  
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KULTURÁLIS 
MISSZIÓ INTÉZET ALAPÍTVÁNY részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező közterületre, Budapest IX. ker. Illatos út 5. számú lakóház belső udvarának 25 m2-es 
közterület használatára fizetendő 492.000 Ft díjat  

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

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


