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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata  (1093 Budapest, Fővám tér 8.)  közterület-
használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Budapest, IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező  a Budapest, IX. ker. Corvinus Egyetem „C” épületének (Fővám tér 13-15., 37059 hrsz.) nyugati 
oldalánál (KL-KT-IX/2) az „egyetemkert”, és a Corvinus Egyetem „A” épületének ( Fővám tér. 8. 37060 hrsz.) 
déli oldalánál (Z-KK-IX/2) az „egyetemkert” díszburkolatos részének 2966 m2-es területére -CORVINUS 
EGYETEMI NAPOK 2012 elnevezésű -„, kulturális sport, és zenés jellegű rendezvény megtartása céljára 
2012. május 1. napjától – 2012. május 5. napjáig terjedő időszakra.  
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata a közterület 
használati kérelméhez csatolta a Corvinus Egyetemi Napok 2012 című rendezvény területéről az alaprajzot, a 
rendezvény programleírását, és a rendezvény helyszínéről készített fotókat. Az igényelt közterület teljes 
területe díszburkolattal kiépített. 
A kérelmező közterület-használati kérelméhez csatolta továbbá a SEM-IX Városfejlesztő Zrt. nyilatkozatát, 
mely szerint a közterület használat tervezett időpontjában (2012, május 2- május 4.) a Budapest, IX. kerület 
Egyetem kert területére tervezett kulturális, sport –és zenés jellegű rendezvény helyszíne a „Belső-
Ferencváros kulturális negyed fejlesztése című” és a KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-00030 azonosítószámú EU 
projekt keretén belül felújításra kerülő Csarnok tér- Egyetem kert építési területét is érinti,de az építési 
munkálatok a megadott időpontokhoz (2012.05.02-2012.05.04) képest később kezdődnek. 
A kérelmező CEN 2012 program lebonyolítása céljából benyújtott közterület használati kérelmében kérvényezi 
a közterület-használati díj elengedését.  
 
 A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. 
rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja I. övezeti besorolásának értelmében a közterület-használati díj 
összege: 55,-Ft/m2/nap. 
 
A rendelet 6. § értelmében: 
 „A közterület-használati hozzájárulásról a Polgármester dönt.”  

 „A Polgármester a díszburkolatra- kivéve a három napot meg nem haladó konténer kihelyezési 
kérelem - , továbbá pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltozásával járó, építési engedélyhez kötött 

kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelem elbírálása előtt kikéri a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.”  
  

 A rendelet 9.§.(1) bekezdése alapján: 
„A közterület használati díj csökkenthető, illetőleg elengedhető a Városfejlesztési, Városgazdálkodási, 

és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján a kulturális, sportrendezvények esetében, a kerületi 

társadalmi szervezetek „ non-profit” legfeljebb  3 napos rendezvényei esetében.” 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2012. április 23. 

dr. Bácskai János 
polgármester megbízásából: 

 
Madár Éva s.k. 

mb. irodavezető 
 
 



 
 
Határozati javaslat:  
 
 

1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a Budapesti 
Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (1093 Budapest, Fővám tér. 8.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 37059, és 37060 hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Corvinus Egyetem „ C” épületének(Fővám tér 13-15.) nyugati oldalánál (KL-KT-IX/2) az „egyetemkert”, és a 
Corvinus Egyetem „A” épületének (Fővám tér. 8.) déli oldalánál (Z-KK-IX/2) az „egyetemkert” összesen: 2966 
m2-es területére 2012. május 1. napjától – 2012. május 5. napjáig a közterület-használati hozzájárulás 
kiadásra kerüljön. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 
 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Corvinus 
Egyetem Hallgatói Önkormányzata (1093 Budapest, Fővám tér. 8.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 37059, és 37060 hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Corvinus Egyetem „ C” épületének(Fővám tér 13-15.) nyugati oldalánál (KL-KT-IX/2) az „egyetemkert”, és a 
Corvinus Egyetem „A” épületének (Fővám tér. 8.) déli oldalánál (Z-KK-IX/2) az „egyetemkert” összesen: 2966 
m2-es területére 2012. május 1. napjától – 2012. május 5. napjáig fizetendő közterület-használati díjat 
elengedi. 
 
Felelős : Martos Dániel VVKB elnök 
Határidő : 15 nap 
 


