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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) kérelmében a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 1-30. (Kálvin tér – 
Biblia utca közötti szakasza) útpálya és parkolósáv 200 m2 területére, a Virágünnepe rendezvény megtartása céljára 
2013. június 22 napjára díjmentesen kért közterület-használati hozzájárulást.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendezvény a 2013-as Múzeumok Éjszakája programtárát színesíti. Az 
esemény jellege elsősorban környezetvédelmi és kulturális lesz, teret adva a zöld környezetben különböző 
környezetbarát/környezetkímélő lehetőségek, nyelvek, helyi történelmi értékek és különböző zenei irányzatok 
megismerésére. A rendezvény idejére a Ráday utca Kálvin tér és Kinizsi utca közötti szakaszán többek között zöld 
gyepszőnyeget fognak elhelyezni.  
 
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.” 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2013. június 13. 

 
dr. Bácskai János s. k. 

polgármester  
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 1-30. (Kálvin tér – Biblia utca közötti szakasza) 200 m2 
területére, a Virágünnepe rendezvény megtartása céljára, 2013. június 22 napjára a közterület-használati megállapodás 
megkötésre kerüljön, amennyiben a BKK Zrt Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásban foglalt feltételeket is bemutatja és betartja. 
 
Felelős : dr. Bácskai János 
Határidő : 2013. június 22. 
 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 1-30. (Kálvin tér – Biblia utca közötti szakasza) 200 m2 
területére, a Virágünnepe rendezvény megtartása céljára, 2013. június 22 napjára a közterület-használati megállapodás 
ne kerüljön megkötésre.  

 
Felelős : dr. Bácskai János 
Határidő : 2013. június 22. 


