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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 POLGÁRMESTER  

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.) kérelmében Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37060) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. 
kerület Fővám tér 8. szám alatti 1000 m2-es területre (Sóház épület és a Budapesti Corvinus Egyetem 
régi épülete közötti, illetve mögötti rész)  a Corvinus Egyetemi Napok (CEN) megtartása céljára 2013. 
április 29. napjától – 2013. április 30. napjáig kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást.  
 
Az Egyetem részére közterület-használati díj ellenében (110.000,-Ft közterület-használati díj és 
11.000,-Ft sürgősségi ügyintézési díj) használati megállapodás került megkötésre. A díjat az Egyetem 
megfizette. Az Egyetem kérte, hogy a Tisztelt Bizottság a megállapított 110.000,-Ft közterület-
használati díjat engedje el, a sürgősségi ügyintézés díjának visszafizetését az Egyetem nem kérelmezi. 
 
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 2013. április 26-án nyújtotta be. A hatályos rendelet 9. § (2) 
bekezdése értelmében, a 3. számú mellékletben meghatározott 4. tevékenység - I. sz. övezeti 
besorolás - alapján a közterület-használati díj: 55 Ft/m2/nap, azaz Budapesti Corvinus Egyetem által 
fizetendő összeg 55.000 Ft/nap (összesen: 55.000 Ft,- x 2 nap = 110.000,-Ft).  
Kérelmező indokként előadta, hogy a rendezvény az egyetem hallgatóinak szóló kulturális, közéleti és 
karitatív rendezvény, melynek középpontjában a környezettudatos gondolkodás áll. A rendezvény alatt 
jótékonysági konyha létesült (ingyenes ételosztás) és különböző sportprogramok is helyet kaptak 
(futball, röplabda, kosárlabda bajnokság, futóverseny, csocsó bajnokság).  
 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2013. május 2. 

 
 

 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti 
Corvinus Egyetem (székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.) részére Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37060) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Fővám tér 8. 1000 m2-es területére (Sóház épület és a Budapesti Corvinus Egyetem régi épülete 
közötti, illetve mögötti terület) a Corvinus Egyetemi Napok (CEN) megtartása céljából befizetett 
110.000,-Ft közterület-használati díjat nem engedi el. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 


