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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38262/12) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Haller park 
összesen 4000 m2 –es területére a „Ferencvárosi Tavaszünnep” megtartása céljára 2014. április 25. – 2014. 
április 28. közötti időszakra. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az FMK a fesztivál alatt három időpontban jelmezes felvonulást tart 
a park területén belül, valamint a parkból a Mester utcába, úgy, hogy az utca nyugati oldalán lévő 
gyalogjárdán végig vonulnak a körútig, majd a keleti oldalú gyalogjárdán visszajönnek a parkba. A 
felvonuláson 30-40 fő vesz részt.  
Az egész napos műsor többek között a tavaszi bohóc parádéból, fúvószenekar fellépéséből, néptánc 
bemutatóból, artistaképző iskola műsorából, tavasznyitó koncertből és karneváli gálaműsorból áll.  
A gyerekek részére felállítanak körhintát, kisállat simogatót, és egy ugráló várat is, valamint a rendezvény 
ideje alatt 20 db árusító sátor is felállításra kerül a parkban.  
 
A kérelmező nem csatolt minden szükséges dokumentumot, ezért az alábbi iratok benyújtása szükséges még 
a kérelem elbírálásához: 

• Hatósági Iroda által kiadott határozat a zajkibocsájtási határérték megállapításáról. 
 
A Képviselő-testület 544/2012.(XII.14.) sz. határozat b) és c) pontja értelmében 2013. január 1-től a 
nagyrendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával, a Ferencvárosi Művelődési Központot 
bízta meg, az ezekhez szükséges pénzügyi fedezetet a Ferencvárosi Önkormányzat biztosítja. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 15. § (1) 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 esetén. „ 
 
Budapest, 2014. április 10. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 27.) részére a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38262/12) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Haller park 
összesen 4000 m2 –es területére a „Ferencvárosi Tavaszünnep”megtartása céljára 2014. április 25. – 2014. 
április 28. közötti időszakban – amennyiben a hiányzó dokumentumokat: a Hatósági Iroda által kiadott 
határozatot a zajkibocsájtási határérték megállapításáról - benyújtja a közterület használati megállapodás 
megkötésre kerül.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. április 24. 
 


