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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.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A VITAGASTRO Kft. 2012. április 20. napján közterület használati kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros IX. 
ker. Ráday u. 34. sz. előtti gyalogjárda 16 m2 – es, illetve a Ráday u. 34. sz. előtti parkolósáv 36 m2-es területére 
vonatkozóan vendéglátó terasz létesítése céljából.  

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 172/2012. (V.02.) sz. határozatával 
javasolta, hogy a Ráday u. 34. sz. előtti gyalogjárda 16 m2 –es, illetve a Ráday u. 34. sz. előtti parkolósáv 34 m2-
es területére a VITAGASTRO Kft. részére a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön az alábbi 
feltételek teljesítése után: 

 kifizeti a 4.864.583,-Ft helyiség bérleti díj tartozását, 

 az önkormányzattal rendezi a helyiségre vonatkozó bérleti jogviszonyát. 

A VITAGASTRO Kft. nem teljesítette a VVKB 172/2012. (V.02.) sz. határozatban foglalt feltételeket, ezért 
részére a közterület-használati hozzájárulást nem adtuk ki. Az elutasító határozat 2012. május 18. napján 
kiadásra került, melyet az ügyfél postai kézbesítés útján átvett. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VITAGASTRO Kft. a Ráday u. 34. sz. előtti parkolósáv és 
gyalogjárda területét 2012. április 26. és 2012. június 15. napja között közterület-használati hozzájárulás nélkül 
használta. A jogosulatlan közterület-használat miatt 4.043.400,-Ft bírság került kiszabásra a Kft. részére.  

A Kp/22190-1/2012/VI. számon kiadott közterület-használatot elutasító határozat ellen a VITAGASTRO Kft. 
2012. június 12-én fellebbezést nyújtott be a rendelkezésre álló határidőn belül. 

A VITAGASTRO Kft. meghatalmazott ügyvédje a benyújtott fellebbezésében előadja, hogy a Kft. részére a 
közterület-használati hozzájárulást jogellenesen utasítottuk el, mivel a 20/1996 (IV.26.) sz. a Ferencvárosi 
Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet 4.§ g) pontja szerint nem adható 
közterület-használati hozzájárulás, ha a kérelmezőnek a kerületben közterület-használati díj tartozása van. A 
VITAGASTRO Kft. szerint mivel neki 4.864.583,-Ft helyiség bérleti díj - és nem közterület-használati díj – 
tartozása van, ezért részére a közterület-használati engedélyt ki kellene adni.  

A VITAGASTRO Kft. szerint a magánjogi jogügylet és a közigazgatási jogviszony egymással össze nem 
kapcsolható jogszerűen, valamint jogellenes az államigazgatási eljárásban olyan feltételtől függővé tenni a 
hatósági kérelem alapján hozandó hozzájárulási döntést, hogy egyéb jogszabályi alapot teljesen nélkülöz a 
megállapítás. Továbbá a Kft. sérelmezi, hogy a VVKB május 2-i döntésében nem kapott határidőt, illetve módot a 
bérleti díj tartozás rendezésére.  

A VITAGASTRO Kft. kérelmezi, hogy a Ráday utca 34. sz. előtti gyalogjárda 16 m2-es, illetve a Ráday u. 34. sz. 
előtti parkolósáv 36 m2-es területét – a kérelmének megfelelően - megkapja vendéglátóterasz kialakítása céljára. 
 
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 2. (5) bekezdés u) pontja 
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alapján nem adható közterület-használati hozzájárulás ha a kérelmezőnek az Önkormányzattal szemben 
bármilyen jellegű lejárt tartozása van. A 6. § (13) bekezdése alapján a 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:  
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester döntését 
helybenhagyva a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, és úgy dönt, hogy a VITAGASTRO Kft. 
(székhelye: 1093 Budapest, Lónyai u. 7. fsz. V.) részére a Budapest, Főváros IX., Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ráday u. 34. sz. 
előtti gyalogjárda 16 m2-es, illetve a Budapest, IX. ker. Ráday u. 34. sz. előtti parkolósáv 36m2-es részére 
nem ad közterület használati engedélyt tekintettel a Kft. 4.864.583,-Ft-os helyiség bérleti díj tartozására, 
illetve a jogosulatlan közterület-használatra. 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 
 


