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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

Az Írisz Családi Kör kérelmet nyújtott be a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (38236/87) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 200 m2 
területre az „Adománygyűjtő Családi Piknik a Rózsaparki programért” megtartása céljára 2014. április 27. 
napjára (esőnap: 2014. május 11.) 

Az Írisz Családi Kör a családi pikniken, a József Attila-lakótelepen élő és dolgozó civilek összefogásával, 
olyan programokat szeretne nyújtani a Csiga Parkban, amely kimozdítja a családokat a szabadba egy kis 
játékra, alkotásra, kikapcsolódásra, miközben adományokat gyűjt az Írisz Családi Kör számára a május 29-i a 
- RÖNK-kel közösen megrendezésre kerülő - Babák Rózsaparkja rendezvény sikeres lebonyolításához. 

A kérelmező a karitatív célú szabadtéri rendezvény lebonyolításához díjmentességet is kért, tekintettel arra, 
hogy adományokat fognak gyűjteni a rendezvény ideje alatt és semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem 
fognak folytatni a területen.  
 
A Családi Pikniken többek között az alábbi programokkal várják az érdeklődőket: 
- zsákbamacska-zsák, kézműves foglalkozás: papírsárkány készítés ill. eregetés (ha lesz aznap szél) 
- babahempergő (játszószőnyeg kisbabáknak), ahol szülésfelkészítő dúla, okleveles aromaterapeuta, 
gyógymasszőr, valamint szoptatási- és hordozási tanácsadó várja az érdeklődők szakmához kapcsolódó 
kérdéseit 
- jótékonysági árverés a közösség által felajánlott tárgyak kikiáltásával 
- kerti/szabadidős játékok használatra (pl. tollaslabda hálóval, szivacstenisz, turnball, mini focikapuk labdával) 
- szabadtéri sakk pillepalackokból/újrahasznosított anyagokból  
- babaruha csere-bere 
- irányított, 20-30 perces, NERF villámjátékok  
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján: 
„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 a 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.” 
 
A 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 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 szerződés 
megkötésére pedig a polgármester jogosult.” 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2014. április 10. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 



 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Írisz Családi Kör 
részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 200 m2 területére az „Adománygyűjtő 
Családi Piknik, a Rózsaparki programért” nevű rendezvény megtartására 2014. április 27. napjára (esőnap: 
2014. május 11.) a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. április 25. 
 
 
 
 

 
B. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Írisz Családi Kör 
részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87) hrsz-ú, a 
Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 200 m2 területére az „Adománygyűjtő 
Családi Piknik, a Rózsaparki programért” nevű rendezvény megtartására 2014. április 27. napjára (esőnap: 
2014. május 11.) közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. április 25. 
 
 
 


