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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A BUM – Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) kérelmet nyújtott be 
a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930, 36929, 36863) hrsz-ú,a  

• Budapest, IX. ker. Ráday utca 1-30. sz. közötti útpálya 1503 m2 –es területére a gyalogos 
forgalom miatt, továbbá a 

• Budapest, IX. ker. Ráday utca 10-12.előtti gyalogjárda 10 m2-es területére „Szerelem emlékmű”, a 
• Budapest, IX. ker. Ráday utca 18. előtti gyalogjárda  9 m2 –es területére „nyomda”, a 
• Budapest, IX. ker. Ráday utca 27. előtti parkoló 36 m2-es területére „terített asztal” ,a 
• Budapest, IX. ker. Ráday utca 28. előtti parkoló 18 m2-es területére „Ráday gyűjtemény” ,a  
• Budapest, IX. ker. Ráday utca 47. előtti gyalogjárda és parkoló 34 m2-es területére „zenekari 

fellépéshez”,a 
• Budapest, IX. ker. Bakáts tér 13. szám, templom melletti  parkoló  12 m2-es területére „YBL 

kiállítás”, a  
• Budapest, IX. ker. Hőgyes Endre utca 2. előtti gyalogjárda 2 m2-es területére „információs asztal” 

elnevezésű asztalok kihelyezése céljára, összesen: 1629 m2 közterületre 
 
A BUM – Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. a Múzeumok Éjszakájával összefüggő „Élmények 
terítéken” c. kulturális rendezvény megtartása céljára 2014. június 21. napjától – 2014. június 22. napja közötti 
időszakra kér díjmentes közterület-használati hozzájárulást.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az Élmények terítéken c. rendezvény a 2014-es Múzeumok 
Éjszakája programtárát színesíti. Az esemény jellege elsősorban kulturális, teret adva az irodalomnak, a 
vendéglátás történelmének, a helyi történeti értékeknek és a különböző zenei irányzatok megismerésének. Az 
esemény nem profit orientált, a kultúra megismertetése a fő cél.  
 
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 – 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.” 
 
A hivatkozott 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 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. 
 

2014. június 21. napjától-2014. június 22. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a közterület használati díj:  
 

55,-Ft x 2 nap x 1.629 m2 = 179.190,-Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2014. június 10. 

 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  



 
 

1. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BUM – Bevásárló és 
Tematikus utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)  részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, a 

• Budapest, IX. ker. Ráday utca 1-30. sz. közötti útpálya 1.503 m2 –es területére a gyalogos 
forgalom miatt, továbbá a 

• Budapest, IX. ker. Ráday utca 10-12.előtti gyalogjárda 10 m2-es területére „Szerelem emlékmű”, a 
• Budapest, IX. ker. Ráday utca 18. előtti gyalogjárda  9 m2 –es területére „nyomda”, a 
• Budapest, IX. ker. Ráday utca 27. előtti parkoló 36 m2-es területére „terített asztal” ,a 
• Budapest, IX. ker. Ráday utca 28. előtti parkoló 18 m2-es területére „Ráday gyűjtemény” ,a  
• Budapest, IX. ker. Ráday utca 47. előtti gyalogjárda és parkoló 34 m2-es területére „zenekari 

fellépéshez” 
összesen: 1615 m2 közterületen a Múzeumok Éjszakájával összefüggő „Élmények terítéken” c. kulturális 
rendezvény megtartása céljára 2014. június 21. napjától – 2014. június 22. napjáig díjmentes közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön. 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. június 20. 
 

 
 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a BUM – 
Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)  részére a Budapest, Főváros 
IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36930, 36863) hrsz-ú, a 

• Budapest, IX. ker. Bakáts tér 13. szám, templom melletti parkoló 12 m2-es területére „YBL 
kiállítás”, a  

• Budapest, IX. ker. Hőgyes Endre utca 2. előtti gyalogjárda 2 m2-es területére „információs asztal” 
elnevezésű asztal kihelyezésére,  

összesen: 14 m2 közterületre a Múzeumok Éjszakájával összefüggő „Élmények terítéken” c. kulturális 
rendezvény megtartása céljára 2014. június 21. napjától – 2014. június 22. napjáig a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerül, akkor a megállapított közterület- használati díjat elengedi. 

Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. június 20. 
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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (1096, Budapest Haller u. 27.) kérelmet nyújtott be a 
Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/87) hrsz-ú, a Budapest, IX. 
ker. József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 100 m2-es közterületére, 2014. július 2. napjától 2014. 
augusztus 27. napjáig minden szerda vonatkozásában a „Játszó Szerdák” megrendezése céljára.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az FMK még nem csatolt minden szükséges dokumentumot, ezért 
az alábbi iratok benyújtása szükséges még a kérelem elbírálásához: 

- fotó a kérelmezett területről 
- mérethelyes rajz 
- programleírás. 

 
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 „ 
 
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. június 10. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei (1096, Budapest Haller u. 27.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. József Attila 
Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) 100 m2-es közterületére 2014. július 2. napjától 2014.augusztus 27. 
napjáig minden szerda vonatkozásában  - amennyiben a hiányzó dokumentumok benyújtásra kerülnek - a 
„Játszó Szerdák” megrendezése céljára a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. július 1. 
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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (1096, Budapest Haller u. 27.) kérelmet nyújtott be a 
Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37450) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. 
Ferenc tér 100 m2-es közterületre, 2014. július 3. napjától 2014. augusztus 28. napjáig minden csütörtök 
vonatkozásában a „Játszó Csütörtök” megrendezése céljára. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az FMK még nem csatolt minden szükséges dokumentumot, ezért 
az alábbi iratok benyújtása szükséges még a kérelem elbírálásához: 

- fotó a kérelmezett területről 
- mérethelyes rajz 
- programleírás. 

 
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 „ 
 
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. június 10. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei (1096, Budapest Haller u. 27.) részére a Budapest, Főváros IX., 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér 100 m2-es 
közterületre 2014. július 3. napjától 2014. augusztus 28. napjáig minden csütörtök vonatkozásában  - 
amennyiben a hiányzó dokumentumok benyújtásra kerülnek - a „Játszó Csütörtök” megrendezése céljára a 
díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. július 2. 
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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

Velenczei Ágnes az Írisz Családi Kör megbízásából 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 közterületre:  

- a 2014. június 26., 2014. július 31. napokon az Írisz Kuckó program megrendezése céljára,  
- a 2014. augusztus 1-10. között egy délutáni nap, az időpont még nincs pontosítva, Anyatej Világnap 

alkalmából rendezvény megtartása céljára  
- és a 2014. szeptember 28. Játszótér Népe Piknik megrendezése céljára az Állampolgári Részvétel 

Hetéhez kapcsolódva. 

Az Írisz Családi Kör a rendezvényei a lakótelep lakói számára, az önkénteseik által megvalósított programok, 
melyek a kisgyermekes családok körében igen népszerűek. A kérelmező a karitatív célú szabadtéri 
rendezvény lebonyolításához díjmentességet is kért, tekintettel arra, hogy önkéntesek által valósul meg a 
program, és semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem fognak folytatni a területen.  

Többek között az alábbi programokkal várják az érdeklődőket: 
- játékok, készségfejlesztés  
- mesélés gyerekeknek 
- gyermek kézműves foglalkozások 
- kerti/szabadidős játékok használatra (pl. tollaslabda hálóval) stb. 
 
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. június 10. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 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 közterületre:  

- a 2014. június 26., 2014. július 31. napokon az Írisz Kuckó program megrendezése céljára,  
- a 2014. augusztus 1-10. között egy délutáni nap, az időpont még nincs pontosítva, Anyatej Világnap 

alkalmából rendezvény megtartása céljára  
- és a 2014. szeptember 28. lakótelepi program megrendezése céljára az Állampolgári Részvétel 

Hetéhez kapcsolódva 
a díjmentes közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. június 25. 
 
 
 

 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 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 közterületre:  

- a 2014. június 26., 2014. július 31. napokon az Írisz Kuckó program megrendezése céljára,  
- a 2014. augusztus 1-10. között egy délutáni nap, az időpont még nincs pontosítva, Anyatej Világnap 

alkalmából rendezvény megtartása céljára  
- és a 2014. szeptember 28. lakótelepi program megrendezése céljára az Állampolgári Részvétel 

Hetéhez kapcsolódva 
a közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 2014. június 25. 
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