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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városüzemeltetési és Felújítási Iroda a VVKB 
70/2015. (II.18.) számú határozat módosítását kéri a Tisztelt Bizottságtól: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SOUL BISZTRÓ Kft. 
pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft. (székhelye: 1092 
Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SOUL BISZTRÓ Kft. üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú 
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 34 m2-es 
területére a 2015. március 1. - 2015. október 31. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítésa 
céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 
1.457.104,-Ft.” 
 

A módosítás indoka: 
A Sz-39/2015. sz. előterjesztés mellékletét képező táblázatban a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám 
előtti díszburkolatos parkolósáv 34 m2-es területe szerepel, azonban a határozati javaslatban adminisztrációs 
hiba következtében a közterület megnevezése elírásra (gyalogjárda) került.  
A SOUL BISZTRÓ Kft. 2015. február 27. napján kérelmet nyújtott be, melyben előadta, hogy a terasz 
használatot csak 2015. április 1. napjától kívánja megkezdeni. Az elírásra való tekintettel a SOUL BISZTRÓ 
Kft-vel 2015. április 1. napján az érintett területre vonatkozó a közterület-használati megállapodás nem került 
megkötésre.  
 
A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 1/f. tevékenység 
szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  
 

elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.):  4.508,-Ft/m²/hó 
főszezonban (06.01-08.31.):      6.772,-Ft/m²/hó 

 
A SOUL BISZTRÓ Kft. által fizetendő közterület használati díj összege a 2015. április 16. – 2015. október 31. 
közötti időszakra bruttó 1.227.060,-Ft. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft.-nek az Önkormányzattal szemben lejárt 
tartozása nincs. 
 
Kérem a Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntését a határozat 
módosításával kapcsolatban. 
 
Budapest, 2015. április 7. 
 

 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 70/2015. (II.18.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a SOUL BISZTRÓ Kft. pályázatát 
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a SOUL BISZTRÓ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-
13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a SOUL 
BISZTRÓ Kft. üzletével szembeni - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám 
előtti díszburkolatos parkolósáv 34 m2-es területére a 2015. április 16. - 2015. október 31. közötti időtartamra 
vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület 
használati díj bruttó 1.227.060,-Ft.” 
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