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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány (1135 Budapest, Szent László u. 31.) kérelmet nyújtott be a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36847) hrsz-ú közterületre, a Budapest, 
IX. kerület Markusovszky tér díszburkolatos 30 m2-es területére a „Tavaszi elterelés” elnevezésű  rendezvény 
megtartása céljára a  2016. április 2. – 2016. április 9. közötti időszakra. Az Alapítvány működteti a Tárt Kapu 
Galériát (1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 2.) és a rendezvénnyel szeretnék felhívni a figyelmet a különböző 
társadalmi csoportok közötti párbeszédre a galéria művészeti programjai által. 

Az Alapítvány a kérelme mellé részletes programtervet nyújtott be, mely alapján az alábbi főbb programok 
lesznek: 

Kívánságpark:A látogatók papír darabkákra (szalagokra) írják a kívánságaikat, amit faágakra rögzítenek. Az 
üzeneteket április 2. és 9. között folyamatosan ki lehet majd tenni a téren található bokrokra és fákra. A 
szalagok a program után, április 10-én kerülnek eltávoltásra a fákról. 

Interakítv foglalkozások: köztéri installáció „tér őrzőjének” megépítése. Az installációt fából, papírból, 
tárgyakból, színekből építik közösen a téren április 2-án, amely április 9-ig lenne kint a közterületen. 
Leírása: egy drótvázas amorf papírmasé bábot készítenek, ami kb. 150 cm x 100 cm lenne. Egy fóliára 
helyezve közösen akrillfestékkel kifestenék a járókelők bevonásával. A báb később a Tárt Kapu 
Galériában kap helyet. 

 Utcazene 2016. április 9-én 14:00 – 20:00 között. Akusztikus koncert (hangosítás nélkül). Fellépő: Udvardi 
Marci és barátai. 

Amatőr portrérajzolás a téren 2016. április 9-én 14:00 – 16:00 között. Rajztáblákkal és papírlapokkal, 
színes fóliával, ceruzákkal, tollakkal kiülnek a térre és a járókelők bevonásával portrékat festenek 
egymásról. A portrék később a galériában kerülnek kiállításra. 

 Faültetés a parkban: három évvel ezelőtt a galéria megnyitóján kaptak egy hajtást, amiből mára egy kis fa 
lett. Ezt a fát ültetnék ki a parkba, egy arra kijelölt helyre, hogy ott növekedjen tovább. A faültetés csak 
abban az esetben valósul meg, ha erre az engedélyt megkapják a rendezvény kezdetéig. 

Az Alapítvány nyilatkozott, hogy a résztvevők várható száma 50 fő. Illemhelyek nem kerülnek a közterületre 
kihelyezésre, hanem a Galériában (Hőgyes Endre utca 2.) biztosítják a mosdóhasználatot. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése 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 nem önkormányzati megrendelésű, 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 közterület használatra vonatkozó szerződés megkötésére pedig a 
polgármester jogosult.” 

 
A Rendelet 4. § (12) - (17) bekedzése alapján: 

„(12) A nem önkormányzat által fenntartott intézmények vagy nem önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társaságok, vagy magánszemélyek, vagy egyéb szervezetek által szervezett rendezvények esetében a 
kérelmező kaució fizetésére köteles. A kaució mértéke legfeljebb a kérelmező számára megállapított 
közterület-használati díj 300%-a. A kaució mértékéről a közterület-használati hozzájárulásról való döntéssel 
egyidejűleg kell dönteni. Amennyiben kérelmező díjmentes közterület használatra jogosult, a kaució mértékét 
az 1. számú melléklet 5. pontja alapján kell megállapítani. 

(13) A kaució mértéke megállapításakor figyelembe veendő szempontok különösen: 
a) a használt közterület mérete, 
b) a rendezvény jellege, nagysága figyelemmel a részt vevők várható számára, 
c) ha kérelmező korábban már kapott közterület-használati engedélyt rendezvény megtartására, azon 
rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatok. 



 

 

(14) A 4. § (12) bekezdése szerint meghatározott kaució Önkormányzat részére történő megfizetése feltétele 
a 4.§ (10) bekezdés szerinti szerződés megkötésének.  Amennyiben a kaució a szerződés megkötésre 
rendelkezésre álló határidő utolsó napjáig nem kerül megfizetésre, a szerződést nem lehet megkötni a 
kérelmezővel. 

(15) Abban az esetben, amennyiben a 4. §  (12) bekezdése szerinti rendezvény befejezését követő 24 órán 
belül a kérelmező nem gondoskodik a használt közterület takarításáról, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotának helyreállításáról (a továbbiakban együttesen: helyreállítás), a kaució terhére, a 
kérelmező költségére az önkormányzat a helyreállítást elvégzi. Ha a helyreállítás költségei nem érik el a 
kaució összegét, akkor a - helyreállítás költségeivel csökkentett – kauciót az önkormányzat helyreállítás 
számlájának igazolását követő 5 napon belül visszafizeti a kérelmezőnek. 

(16) Ha a kérelmező a 4. §  (12) bekezdése szerinti rendezvény befejezését követő 24 órán belül a 
helyreállítást elvégzi, a kauciót az önkormányzat a rendezvény befejezését követő 15 napon belül visszafizeti. 

(17) A kaució visszafizetésének módja megegyezik a befizetésének módjával.” 
 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében, a 3. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység 
(kulturális és sportesemény során ideiglenesen kiépített színpad és egyéb elkerített terület) - III. sz. övezeti 
besorolás - alapján a közterület-használati díj bruttó: 18 Ft/m2/nap. 

Fentiek alapján a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány által fizetendő közterület használati díj a 2016. április 2. – 
2016. április 9. közötti időszakra összesen bruttó 4.320,-Ft. 

A Rendelet alapján a közterület-használati hozzájárulásról való döntéssel egyidejűleg kell dönteni a kaució 
mértékéről is. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem és a kaució mértékének meghatározása ügyében. 
 
Budapest, 2016. március 11. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gyógyfoglalkoztatásért 
Alapítvány (1135 Budapest, Szent László u. 31.)  részére a Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36847) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Markusovszky tér 
díszburkolatos 30 m2-es területére a „Tavaszi elterelés” nevű rendezvény – a „Kívánságpark” program kivételével 
- megtartása céljára a 2016. április 2. – 2016. április 9 közötti időszakra a közterület-használathoz hozzájárul, 
melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 18 Ft/m2/nap és egyúttal úgy dönt, hogy a 
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány által fizetendő kaució a közterület-használati díj ........ %-a.  

Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Gyógyfoglalkoztatásért 
Alapítvány (1135 Budapest, Szent László u. 31.)  részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36847) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Markusovszky tér 
díszburkolatos 30 m2-es területére a „Tavaszi elterelés” nevű rendezvény megtartása céljára a közterület-
használathoz nem járul hozzá. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 

 
 


