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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

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 Városgazdálkodási Bizottság! 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kp/15857/1/2020/XXX számú önkormányzati határozat alapján a 
Budapest Ráday utca 27. szám előtti parkolósáv 20 m2-es területére vonatkozóan rendelkezik a Bonbonier 
Chocolate Kft. a Kp/15857/2/2020/XXX számú közterület használati megállapodással vendéglátó terasz 
kihelyezése céljára. 
 
Kp/15857/1/2020/XXX. sz.: 
„A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett 
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak 
szerint rendelkezem: 
 
A Városgazdálkodási Bizottságnak Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) 
bekezdésben meghatározott hatáskörét eseti jelleggel magamhoz vonom és úgy döntök, hogy a Bonbonier 
Chocolate Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 22. 1/4.)  részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 27. 
szám előtti díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének 
napjától, de legkorábban 2020. május 28. – 2020. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület használathoz hozzájárulok, melyre a fizetendő közterület használati díj figyelembe véve a  
fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdésében foglaltakat elő- 
és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.”                                                                         
 
A Bonbonier Chocolate Kft. 2020. szeptember 1.-én kérelmet nyújtott be, melyben kérelmezi a 
Kp/15857/2/2020/XXX számú közterület-használati megállapodás módosítását az igénybe vett terület 
csökkentése vonatkozásában. 2020. szeptember 10. napjától a parkoló 10 m2-es területét kívánja igénybe 
venni. 

Fentiek alapján szükség van a Kp/15857/1/2020/XXX sz. határozat módosítására.  

A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott 1/f. tevékenység 
szerinti (előkert, terasz) I. sz. övezeti besorolása alapján a terasz kihelyezése után fizetendő 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. 

Kérelmező által fizetendő közterület használati díj összege a 2020. szeptember 10. – 2020. október 31. közötti 
időszakra a Budapest IX. kerület Ráday utca 27. szám előtti parkolósáv 10 m2-es területe után összesen 
bruttó 76.580,-Ft. 

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodása Bizottság döntését a határozat módosításával kapcsolatban. 

Budapest, 2020. szeptember ___. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 
polgármester  
 
 
 



 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városgazdálkodási Bizottság a Kp/15857/1/2020/XXX. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett 
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak 
szerint rendelkezem: 
 
A Városgazdálkodási Bizottságnak Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) 
bekezdésben meghatározott hatáskörét eseti jelleggel magamhoz vonom és úgy döntök, hogy a Bonbonier 
Chocolate Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 22. 1/4.)  részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 27. 
szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2020. május 28. – 2020. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a 
közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárulok, melyre a fizetendő közterület használati díj 
figyelembe véve a figyelembe véve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (2) bekezdésében foglaltakat elő- és 
utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó 

-2020. május 28. napjától – 2020. szeptember 9. napjáig 20 m2-es területre vonatkozóan, 
-2020. szeptember 10. napjától – 2020. október 31. napjáig 10 m2-es területre vonatkozóan. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
 
  


