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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A RÁD VOX CAFE Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) Budapest IX. kerület Ráday utca 

8. szám alatt „LETCHO ÉTTEREM” néven vendéglátó-egységet üzemeltet. A Kft. részére 2013. 

június 1. – 2013. június 30. közötti időszak vonatkozásában TV, projektor engedély nélküli 

kihelyezése miatt ötszörös, 225.000,-Ft összegű közterület-használati díjat megállapító döntés került 

kiadásra. A RÁD VOX CAFE Kft. 2013. július 21-én kérelmet nyújtott be, melyben kérte a kiszabott 

ötszörös közterület-használati díj 1 napnak megfelelő összegre (7.500,-Ft) történő csökkentését. A 

Kft. kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. augusztus 

23-i ülésére került előterjesztésre. 

Az Ügyfél első felülvizsgálati kérelmében leírta, hogy a TV-t csak egy nap helyezte ki néhány órára, 

mert egy külföldi társaság kérte egy tenisz mérkőzés megtekintését. 

A Közterület-felügyelet által készített fotón egyértelműen látszik, hogy nem tenisz, hanem labdarúgó 

mérkőzést vetítettek a TV-ben, továbbá július hóban is érkezett jegyzőkönyv a Közterület-

felügyelettől a jogosulatlanul kihelyezett TV miatt.  

A Bizottság a VVKB 254/2013. (VIII.23.) számú határozatával a RÁD VOX CAFE Kft. részére 

megállapított emelt összegű díj felére csökkentéséről döntött: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a RÁD VOX 

CAFE Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. 

Ráday u. 8. sz. előtti gyalogjárda területére 2013. június 1. napjától – 2013. június 30. napjáig TV, 

projektor kihelyezése után kiszabott 225.000,-Ft közterület használati díjtartozást 50 %-os mértékben 

csökkenti, 112.500,-Ft-ra, melyet egy összegben köteles megfizetni.” 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 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 polgármester, illetve a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság kérelmet elutasító döntése ellen a kérelmező 15 napon belül a képviselő-testülethez 

fordulhat felülvizsgálattal. 
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A VVKB 254/2013. (VIII.23.) számú határozat ellen a RÁD VOX CAFE Kft. felülvizsgálati kérelmet 

nyújtott be, mert véleménye szerint a 112.500,-Ft emelt összegű díj sem jogos, ezért kérte a kiszabott 

ötszörös közterület-használati díj 3 napnak megfelelő összegre (22.500,-Ft) történő mérséklését.  

Az Ügyfél felülvizsgálati kérelmében leírta, hogy nem méltányosságból kérte a büntetés mérséklését, 

hanem az el nem követés oka miatt. Véleménye szerint a közterület-felügyelők egy alkalommal sem 

vettek fel jegyzőkönyvet a jogosulatlan közterület-használatról.  Továbbá a Kft. leírta, hogy tudja 

bizonyítani, hogy a TV-k nem voltak kihelyezve, tekintettel arra, hogy semmilyen sportesemény nem 

volt a nyár folyamán. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. kijelentései ellentmondóak, mert kezdetben 1 

nap jogosulatlan közterület-használatot ismert el, majd a 2. felülvizsgálati kérelmében már 3 napot ír. 

Továbbá a Kft. azon kijelentése sem igaz, hogy a Közterület-felügyelettől nem érkezett soha 

jegyzőkönyv a jogosulatlan közterület-használatról, mert a Felügyelet több jegyzőkönyvet is felvett.  

A RÁD VOX CAFE Kft. által benyújtott felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján kértük, hogy 

nyújtsa be a levélben említett bizonyítékait arra vonatkozóan, hogy nem helyezte ki a televíziókat. A 

RÁD VOX CAFE Kft. 2013. december 16-án benyújtott levelében leírta, hogy a bolt 

alkalmazottainak eskü alatt tett vallomásával kívánja igazolni, hogy a televíziókat néma üzemmódban 

három alkalommal helyezték ki, alkalmanként 3-4 órára. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a levelet a három alkalmazott nem írta alá, csak a nevüket és a személyi igazolvány számukat 

jelölték meg. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 13.§ (3) 

bekezdése szerint: 

„Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, a 

hozzájárulás nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati 

díj ötszörösének megfizetésére lehet kötelezni a használat időtartamára.” 

Rendelet 3. § (2) bekezdés: 

„A nemzetközi sportesemények (pl. VB, EB Olimpia) időtartamára a vendéglátó üzletek tulajdonosai 

külön kérelem és közterület-használati engedély alapján projektort illetve TV-t kihelyezhetnek 

legfeljebb az esemény időtartamára, melyért a 3. számú melléklet 4. pont szerinti díjtételt kell 

fizetniük.” 
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17.§ (2) bekezdése 

„A rendelet 13.§ (3) bekezdése alapján megállapított összeget a Városfejlesztési, Városgazdálkodási, 

és Környezetvédelmi Bizottság méltányosságból legfeljebb 50%-ig történő csökkentéséről, valamint az 

így fennmaradó tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről dönthet, amennyiben a 

kötelezettnek nincs az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása és tárgyévben a 13. § (3) 

bekezdése szerinti összeg csak egyszer került megállapításra.” 

A Pénzügyi Iroda a 2014. január 29-i kimutatása alapján a RÁD VOX CAFE Kft. nevén a fenti 

területre vonatkozóan 112.500,-Ft emelt összegű közterület-használati díjtartozást tart nyilván, egyéb 

lejárt díjtartozása nincs.  

A 2013. október 1. – 2013. október 10. közötti időszakra vonatkozóan a Kft. részére ismételten emelt 

összegű közterület-használati díj került megállapításra, melynek összege 135.000,-Ft. A Kft. ennek a 

büntetésnek a jogosságát elismerte, a díjat befizette. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a RÁD VOX CAFE Kft. a VVKB 254/2013 

(VIII.23.) számú határozattal a Rendelet alapján az emelt összegű közterület-használati díj 

vonatkozásában adható legnagyobb kedvezményt megkapta, ezért további mérséklésre nincs 

lehetőség. A Kft. részletfizetés engedélyezését nem kérelmezte. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az ügyben. 

Budapest, 2014. február 3. 

 

 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester  
 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselőt-testület úgy dönt, hogy a RÁD VOX CAFE Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 

8.) kérelmének nem ad helyt, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

VVKB 254/2013. (VIII.23.) sz. határozatát helyben hagyja, a 112.500,-Ft közterület-használati 

díjtartozást nem csökkenti ismételten, és nem engedélyezi a részletfizetést. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 15 nap 


