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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A VEZO KFT. (székhelye:2045 Törökbálint, Akácos u. 17.) a Tompa u. 11. sz. alatt vendéglátó egységet 
üzemeltet. A 2012.02.13-án benyújtott kérelmében a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (37551) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 11. sz. előtti parkolósáv 38 m2-es részére 
vendéglátó terasz kihelyezés céljára 2012. március 15. napjától - 2012. október 15. napjáig kért közterület-
használati hozzájárulást. 
 
A BKK Zrt. Közúti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Főosztályának 2012. február 24-én kelt 
forgalomtechnikai kezelői állásfoglalása alapján a kérelmező VEZO Kft. részére a vendéglátóterasz kialakítását a 
Tompa u. 11. sz. előtti parkolósáv területén maximum 13 m hosszon (2 parkoló állás területén) támogatja, 
tekintettel a térségben már jelenleg is tapasztalható parkolási feszültségre.  
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 147/2012.(IV.25.), és a 
148/2012.(IV.25.) számú határozatával nem javasolta, hogy a VEZO Kft. részére  a Budapest, IX. ker. Tompa u. 
11. szám előtti parkolósáv 38m2-es, illetve 27,3 m2-es (a BKK Zrt. állásfoglalására tekintettel) részére 
vendéglátó terasz létesítése céljából 2012.április 26. napjától - 2012 október 15. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan a közterület használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
 
A VEZO KFT. 2012. május 15-én ismételten benyújtott kérelmében a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37551) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 11. sz. előtti parkolósáv 28 
m2-es részére vendéglátó terasz kihelyezés céljára 2012. június 1. napjától - 2012. október 15. napjáig kért 
közterület-használati hozzájárulást. 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 217/2012.(V.23) számú 
határozatával nem javasolta, hogy a VEZO Kft. részére  a Budapest, IX. ker. Tompa u. 11. szám előtti parkolósáv 
28m2-es részére-vendéglátó terasz létesítése céljából 2012. május 24. napjától - 2012 október 15. napjáig 
terjedő időszakra vonatkozóan a közterület használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
 
A Vezo Kft. 2012. június 13-án fellebbezést nyújtott be a kp/227174/2012/VI. számú közterület- használatot 
elutasító elsőfokú  határozat ellen.  
 
A Vezo Kft. fellebbezésében előadta, hogy a 2009. október hónapja óta üzemelteti a Budapest, IX. ker. Tompa u. 
11. szám alatti üzlethelyiségben vendéglátó egységet. Az elmúlt években rendszeresen kérelmezett és kapott az 
ingatlan előtti parkolósáv területére közterület használati engedélyt. Az ügyfél fellebbezésében előadta továbbá, 
hogy a korábbi években mindig eleget tett a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek 
használatáról szóló 20/1996 (IV.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a helyi zajvédelmi szabályozásról 
szóló 26/2009(XII.04.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak.  
 
A Vezo Kft. a fentiekben leírt indokok alapján kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a 2012. június 13-án kelt 
fellebbezésében foglaltaknak helyt adva a Kp/22717/2012/VI. számú határozatot változtassa meg. 
 
2012. július 1-én lépett hatályba a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet, melynek 2. § (1) 
bekezdése alapján a közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a 
tulajdonos hozzájárulása, - illetve a konténer elhelyezés esetét kivéve- hozzájárulást is tartalmazó szerződés 
kötése (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. A 6. § (13) bekezdése alapján a 
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polgármester, illetve a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság kérelmet elutasító 
döntése ellen a kérelmező 15 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat fellebbezéssel. A 20. § (1) bekezdése 
alapján a rendelet rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a már beadott, de még el nem bírált kérelmekre 
is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az ügyben. 
 
Budapest, 2012. július 2. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
Határozati javaslat:  
 
 
 A. változat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester döntését 
helyben hagyva a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, és úgy dönt, hogy a Vezo Kft. (székhelye: 2045 
Törökbálint, Akácos u. 17.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában 
lévő - az ügyfél kérelmében megjelölt - (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 11. sz. 
előtti parkolósáv 28 m2-es részére nem ad  közterület használati engedélyt. 

 
 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 

 
 

B. változat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a fellebbezésben 
foglaltaknak helyt adva, a Polgármester döntését megváltoztatva úgy dönt, hogy a Vezo Kft. (székhelye: 
2045 Törökbálint, Akácos u. 17.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő - az ügyfél kérelmében megjelölt - (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Tompa u. 11. sz. előtti parkolósáv 28 m2-es részére a  közterület használati engedélyt megadja 2012. július 
11. napjától – 2012. október 15. napjáig. 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 


