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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 27.) kérelmében Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. 
kerület  

• Ráday utca 24/A szám előtti gyalogjárda 15 m2-es  
• Ráday utca 25. szám előtti parkolósáv 22 m2-es (2 darab parkolóhely) 
• Ráday u. 31. szám előtti parkolósáv 30 m2-es (2 darab parkolóhely) 
• Ráday utca 34. szám előtti parkolósáv 30 m2-es (2 darab parkolóhely) területére 

a „Humor és Bor Ünnepe” című rendezvény megtartása céljára 2013. szeptember 5. napjától – 2013. szeptember 8. 
napjáig kért díjmentes közterület-használati hozzájárulást.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az FMK kérelmében a Bp. IX., Ráday u. 24/A sz. cím vonatkozásában 
eredetileg a parkolósávot jelölte meg. A helyszíni szemle és a kérelmezővel történt egyeztetés alapján megállapítottuk, 
hogy a Ráday utca 24/A szám előtt parkolósáv nem található, csak útpálya és gyalogjárda van az érintett területen. A 
fent megnevezett területeken az igényelt közterület nagysága a kérelmező méréseinek megfelelő és vendéglátó 
teraszok nem találhatóak rajta. 

A rendezvény programjai között többek között táncház, utcabál, koncertek, humorista műsorok, gyerekműsorok, 
táncbemutatók szerepelnek. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Képviselő-testület 544/2012.(XII.14.) sz. határozat b) és c) pontja 
értelmében 2013. január 1-től a nagyrendezvények megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával, 2013. március 
1-től pedig a 9S TV működtetésével kapcsolatos feladatokkal 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.) sz. rendelet 4. § (2) értelmében: 
„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 
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. augusztus 30. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei  (székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 27.) részére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. kerület  

• Ráday utca 24/A szám előtti gyalogjárda 15 m2-es  
• Ráday utca 25. szám előtti parkolósáv 22 m2-es (2 darab parkolóhely) 
• Ráday u. 31. szám előtti parkolósáv 30 m2-es (2 darab parkolóhely) 
• Ráday utca 34. szám előtti parkolósáv 30 m2-es (2 darab parkolóhely) területére 

területére a „Humor és Bor Ünnepe” című rendezvény megtartása céljára 2013. szeptember 5. napjától – 2013. 
szeptember 8. napjáig a közterület-használati megállapodás megkötésre kerüljön, amennyiben Kérelmező a BKK Zrt. 
Forgalomtechnikai Igazgatósága által jóváhagyott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulását benyújtja. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 04. 


