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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 POLGÁRMESTER  

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Piazza D. F. Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fszt. 2.) kérelmében Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37450) hrsz-ú, Budapest IX. kerület Ferenc téren 
lévő pavilon és park 200 m2-es területére a „Miénk a Tér Fesztivál” című rendezvény megtartása céljára 2012. 
október 19. napjára kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást. A rendezvény a Humán Ügyek 
Bizottsága HÜB 142/2012.(V.16.) sz. határozat 2. pontja alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata támogatásával valósul meg. 

A rendezvény programjai között szerepel: 

• Pavilonban: kreatív kuckó gyerekeknek, kézműves foglalkozások, arcfestés, varázslóiskola 
• Színpadon: Mesekocsi színház előadása, Hangdala énekstúdió dalai, Marco és Kati formáció 

koncertje. 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 4. § (2) értelmében: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve a három napot meg nem 
haladó konténer kihelyezési kérelem, illetve a 3.§ (3) bekezdése szerinti kérelem-, továbbá 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 szerződésmegkötésére pedig a polgármester jogosult. ” 
 
A rendelet 15.§ (1) bekezdés 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 után.” 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2012. október 10. 

 
 

dr. Bácskai János h. 
polgármester  

                Formanek Gyula s.k. 
         alpolgármester 

 
 
 

 HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Piazza D. F. Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fszt. 2.) részére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. kerület Ferenc téren lévő 
pavilon és park 200 m2-es területére a „Miénk a Tér Fesztivál” című rendezvény megtartása céljára 2012. 
október 19. napjára a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. október 19. 


