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Ferencváros Önkormányzata 
 

Iktató szám: Sz-193/2020. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városgazdálkodási Bizottság  
2020.  szeptember 9-i ülésére 

 
Tárgy:  Allgourmet Kft. Budapest IX. kerület Köztelek utca 2. szám előtti parkoló 

területére benyújtott közterület-használati díjcsökkentés iránti kérelme 
 
Előterjesztő:                         Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                              Szili Adrián irodavezető 

Rudalics Márta ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Tóth Tamás s.k. 
 
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! 
 

Az Allgourmet Kft.-vel (1053 Budapest, Kálvin tér 4. 1/9. – továbbiakban : Kérelmező) a 65/2020 
(06.15.) közter számú polgármesteri döntés alapján használati megállapodás került megkötésre a 
Budapest IX. kerület Köztelek utca 2. szám előtti parkoló 24 m2-es területére vendéglátó terasz 
üzemeltetés céljára 2020. július 19. - 2021. május 28. közötti időszakra vonatkkozóan.  

Kérelmező 2020. augusztus 26.-án kérelmet nyújtott be, melyben kérelmezte, hogy a Tisztelt 
Bizottság a vendéglátó terasz kihelyezés után fizetendő közterület használati díjat 2020. szeptember 1. 
napjától a megállapított közterület használati díjat mérsékelje 90 %-kal. A kérelmet az indoklással az 
1. számú melléklet tartalmazza. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:Rendelet)  15. § (5) bekezdés  a) pontja 
alapján: 

„Indokolt esetben – a közterület-használó kérelmére – a közterület-használat megszüntetése nélkül  

a) a közterület használati díjat mérsékelheti 

aa) legfeljebb 50 %-ig a polgármester, 

       ab) 50 % feletti mértékben a Városgazdálkodási Bizottság;” 

 

Tekintettel a fentiekre a 90 %-os díjmérséklés ügyében a döntéshozatal a Bizottság hatáskörébe 
tartozik. 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott 1/f. tevékenység 
szerinti (előkert, terasz) II. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  

4.100,-Ft/m²/hó. 
 
Kérelmező által a vendéglátó terasz területe után havonta fizetendő közterület használati díj összege 
mérséklés nélkül összesen 98.400,-Ft. 

Kérelmező által a fizetendő közterület használati díj összege – amennyiben a 90 %-os díjmérséklést 
megkapja – havonta összesen 9.840,-Ft. 

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2020. szeptember ___. 
 
 

Baranyi Krisztina s.k. 
polgármester  

 

 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Allgourmet Kft. (1053 Budapest, Kálvin tér 4. 1/9.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező – (37941/1) 
hrsz.-ú – Budapest IX. kerület  Köztelek utca 2. szám előtti parkoló közterületének használata után 
2020. szeptember 10. napjától  – …………. napjáig terjedő időszakra a meghatározott közterület-
használati díj összegét …..%-al mérsékli.  
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 

 



B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Allgourmet Kft. (1053 Budapest, Kálvin tér 4. 1/9.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező – (37941/1) 
hrsz.-ú – Budapest IX. kerület  Köztelek utca 2. szám előtti parkoló közterületének használata után 
meghatározott közterület-használati díj összegét nem mérsékli.  
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

 


