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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Goethe Institut (1092 Budapest Ráday u. 58.) kérelmet nyújtott be a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú, Budapest IX. kerület Ráday u. 58. előtti gyalogjárda 
összesen 30 m2-es közterületére 2013. július 5-én születésnapi rendezvény alkalmából 4 db sörpad, 1 db 
hirdetőtábla és 2013.07.03-tól 2013.07.05-ig tartó időszakra 2 db szórólaptartó oszlop kihelyezésére. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendezvény Goethe Institut 25. születésnapja alkalmából kerül 
megrendezésre, többek között torta osztás és gyermekbarát programok is színesítik az ünnepséget. 
A sörpadok és az asztal 60*200 cm, és 30*200 cm, a hirdetötábla 100*215cm, valamint a szórólaptartó oszlop 
30*20*150cm méretű. 

 
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 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, valamint a 2. tevékenység - I. sz. 
övezeti besorolás - alapján a közterület-használati díj: 11.278,-Ft/m2/hó. 
 
2013. július 3. napjától-2013. július 5. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a közterület használati díj: 
 

55,-Ft x 1 nap x 27 m2 + 376,-Ft x 3 nap x 2 m2 + 376,-Ft x 1 nap x 1 m2 

= 4.117,-Ft. 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2013. június 25. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, a Goethe Institut (1092 
Budapest Ráday u. 58.) részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(36929) hrsz-ú, Budapest IX. kerület Ráday u. 58. előtti gyalogjárda összesen 30 m2-es közterületére 2013. 
július 5-én születésnapi rendezvény alkalmából 4 db sörpad, 1 db hirdetőtábla és 2013.07.04-tól 2013.07.05-ig 
tartó időszak vonatkozásában 2 db szórólaptartó oszlop kihelyezése céljára a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön. 
 
 
Felelős : dr. Bácskai János 
Határidő : 2013. július 4. 
 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, a Goethe Institut (1092 
Budapest Ráday u. 58.) részére a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(36929) hrsz-ú, Budapest IX. kerület Ráday u. 58. előtti gyalogjárda összesen 30 m2-es közterületére 2013. 
július 5-én születésnapi rendezvény alkalmából 4 db sörpad, 1 db hirdetőtábla és 2013.07.04-tól 2013.07.05-ig 
tartó időszak vonatkozásában  2 db szórólaptartó oszlop kihelyezése céljára a közterület-használati 
megállapodás ne kerüljön megkötésre.  

 
Felelős : dr. Bácskai János 
Határidő : 2013.július 4.   
 


