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ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. március 12-i ülésére 
 
Tárgy:  Input Bar & Bistro Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 72/2020 (II.12.) számú és 

a VB 73/2020 (II.12.) számú döntés ellen 
 
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester  
 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
 Szili Adrián irodavezető 
 Rudalics Márta ügyintéző 

Előzetesen tárgyalja:  Városgazdálkodási Bizottság a 2020. március 11-i ülésén 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám 
alatt „INPUT” néven vendéglátó egységet üzemeltet. A Kft. a 2020. évre vonatkozóan a Ráday utca területére 
kiírt vendéglátó terasz pályázatát.  

A Városgazdálkodási Bizottság 2020. február 12. napján megtartott ülésén a pályázatok elbírálásakor meghozta 
az alábbi döntéseket: 

VB 72/2020 (II.12.) sz.: 
A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatát elutasítja: 
„A Városgazdálkodási Bizottság az Input Bar & Bistro Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy 
az Input Bar & Bistro Kft.  (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. ker. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday 
utca 30. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 27 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 27. napjától - 2020. október 31. napjáig vendéglátó terasz 
kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és 
utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó.” 

       
VB 73/2020 (II.12.) sz: 
A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
„A Városgazdálkodási Bizottság az Input Bar & Bistro Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,                                                                                                                                                                                                                                                                 
a)  hogy az Input Bar & Bistro Kft.  (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.)  részére a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti  - (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 26 m2-es területére a közterület-
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 27. napjától - 2020. október 31. 
napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület 
használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
b) hogy az Input Bar & Bistro Kft.  (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti  - (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület-
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. február 13. napjától - 2020. december 
31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az 
alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő 
tárgy tárolásból eredő, a 2020. január 1. – 2020. február 12. időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó díjfizetési 
kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj előszezonban bruttó 4.508-
Ft/m2/hó:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- 2020. február 13. napjától - 2020. március 26. napjáig gyalogjárda 3 m2-es területére,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- 2020. november 1. napjától - 2020. december 31. napjáig  gyalogjárda 3 m2-es területére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Kling Rita, mint az Input Bar & Bistro Kft. ügyvezetője 2020. március 2. napján – határidőben – felülvizsgálati 
kérelmet nyújtott be a VB 72/2020 (II.12.) számú és a VB 73/2020 (II.12.) számú döntésekkel szemben. 
 
A felülvizsgálati kérelmet és mellékleteit az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. rendelet 4. § (19) bekezdése alapján: 

 
„(19) A kérelmező a polgármester vagy a Városgazdálkodási Bizottság által hozott döntés 
felülvizsgálatát kezdeményezheti a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül a Képviselő-
testületnél. A döntés felülvizsgálatára irányuló kérelmet a Képviselő-testület a soron következő 
rendes ülésén, amennyiben a kérelem benyújtása és a soron következő rendes ülés időpontja között 
kevesebb, mint 8 nap van, úgy a második soron következő rendes ülésén bírálja el. A Képviselő-
testület tulajdonosi jogkörben hozott döntése ellen további felülvizsgálatra nincs lehetőség.” 

 

A társaság által a 2020. március 13. – 2020. december 31. közötti időszakra (díjfizetési kötelezettsége 2020. 
január 1. napjától számítva) a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti parkolósáv 27 m2-es és 
gyalogjárda 26 m2-es területére területe után fizetendő közterület használati díj összege összesen 2.136.275,-Ft. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a kérelem ügyében! 

Budapest, 2020. március 2. 
  
 Baranyi Krisztina s.k. 
 polgármester 

 

 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) kérelmének helyt ad,  
1. a VB 72/2020 (II.12.) számú határozatot megváltoztatja és úgy dönt, hogy az Input Bar & Bistro Kft.  

(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. 
szám előtti díszburkolatos parkolósáv 27 m2-es területére a közterület-használati megállapodás 
megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 27. napjától - 2020. október 31. napjáig vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj 
elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó. 

 Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
     Határidő: 15 nap 
 

2. a VB 73/2020 (II.12.) számú határozatot megváltoztatja és úgy dönt,                                                                                                                                                                                                                                                                 
a)  hogy az Input Bar & Bistro Kft.  (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.)  részére a Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti  - (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 26 m2-es területére a közterület-
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 27. napjától - 2020. október 
31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő 
közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
b) hogy az Input Bar & Bistro Kft.  (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - üzlete előtti  - (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület-
használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2020. március 13. napjától - 2020. 
december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület 
használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) 
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének 
napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2020. január 1. – 2020. március 12. 
időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő 
közterület használati díj előszezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- 2020. március 13. napjától - 2020. március 26. napjáig gyalogjárda 3 m2-es területére,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- 2020. november 1. napjától - 2020. december 31. napjáig  gyalogjárda 3 m2-es területére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
     Határidő: 15 nap 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület az Input Bar & Bistro Kft.  (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.)  kérelmének nem ad 
helyt, a VB 72/2020 (II.12.) számú és a VB 73/2020 (II.12.) számú határozatokat helyben hagyja. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 

 


