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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

Az ERLIN GALÉRIA NONPROFIT Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 49.) kérelmében a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ráday u. (Kinizsi u. – 
Bakáts tér közötti szakasza) 100 m2 (10 db parkolóhely) területére, valamint a Bakáts tér és a Ráday utca 
kereszteződésében az úttest 24 m2-es területére a XV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja rendezvény 
megtartása céljára 2013. május 31. napjától – 2013. június 2. napjáig díjmentesen kért közterület-használati 
hozzájárulást.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az ERLIN NONPROFIT Kft, és a Ferencvárosi Önkormányzat között 
2013. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 
 
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. 
2013. május 31. napjától-2013. június 2. napjáig ( a rendezvény időtartama) terjedő időszakra vonatkozóan a 
közterület használati díj: 55,-Ft x 3 napx124m2=20.460,-Ft  
A kérelmező az alábbi indokokra való tekintettel kéri a közterület – használat díjmenetességét: 

- a rendezvény ingyenesen látogatható 
- kulturális célú 
- fiatal művészek bemutatásával, az ő érvényesülésüket segíti 
- művészeti foglalkozatást nyújt fogyatékkal élő személyek részére. 

 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve a három napot meg nem 
haladó konténer kihelyezési kérelem, a filmforgatási célú kérelem, illetve a 3. § (3) bekezdése szerinti kérelem 
-, 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 szerződésmegkötésére pedig a 
polgármester jogosult.” 
 
A 15. § (k) bek. alapján: 
„A Ferencvárosi Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben, vagy részben finanszírozott rendezvény, 
szolgáltatás valamint építési, felújítási munkálatok közterület használata térítésmentes”. 
 
A HÜB 74/2013.(IV.24.) sz. határozat 12. pontja értelmében az Erlin Galéria Alkotó és Előadó-művészeti 
Nonprofit Közhasznú Kft. a XV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztivál 2013. évi megrendezésére 800.000,-Ft 
támogatási összegben részesül. 
 
Az ERLIN GALÉRIA NONPROFIT Kft. nyilatkozata alapján a rendezvény a vendéglátó egységek által igénybe 
nem vett parkolóhelyek területén kerül megrendezésre. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2013. május 8. 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  
 
 



 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ERLIN GALÉRIA 
NONPROFIT Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 49.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 

• a Budapest, IX. ker. Ráday u. (Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakasza) 100 m2 (10 db parkolóhely) 
területére, 

• a Budapest, IX. ker. Bakáts tér és a Ráday utca kereszteződésében az úttest 24 m2-es területére 
a XV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja rendezvény megtartása céljára 2013. május 31. napjától – 
2013. június 2. napjáig terjedő időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, 
amennyiben a rendőrségi szakhatósági engedélyt benyújtja és a BKK Zrt Forgalomtechnikai Igazgatósága 
által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt feltételeket is betartja. 
 

Felelős : dr. Bácskai János 
Határidő : 15 nap 
 
 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ERLIN GALÉRIA 
NONPROFIT Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 49.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 

• a Budapest, IX. ker. Ráday u. (Kinizsi u. – Bakáts tér közötti szakasza) 100 m2 (10 db parkolóhely) 
területére, 

• a Budapest, IX. ker. Bakáts tér és a Ráday utca kereszteződésében az úttest 24 m2-es területére 
a XV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja rendezvény megtartása céljára 2013. május 31. napjától – 
2013. június 2. napjáig terjedő időszakra a közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre. 

 
 
Felelős : dr. Bácskai János 
Határidő : 15 nap 


