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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

 
Újlaki Tamás egyéni vállalkozóval (székhelye: 1077 Budapest Rottenbiller u. 1.) közterület–használati 
megállapodást kötöttünk a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
(38236/64) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. sz. alatti 29 m²-es pavilonra lakossági 
szolgáltatások (lábbeli, bőráru javító műhely) céljára 2013. január 1. napjától - 2013. december 31. napjáig 
terjedő időszakra vonatkozóan. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság VVKB 316/2012 (IX.06) sz. határozatában úgy döntött, hogy Újlaki Tamás egyéni vállalkozó (1077 
Budapest Rottenbiller u.1.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám alatti  29 m2-es pavilon után 
fizetendő 5.127,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2012. szeptember hónaptól 20%-kal mérsékli, így a 
fizetendő havi közterület-használati díj: 4.102,-Ft/m2/hó.  
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) számú rendeletet módosítását követően a rendelet 2. sz. mellékletének 
övezeti besorolása változott. Az Ecseri út – Üllői út - Dési Huber utca által határolt terület, a szerviz út is a III. 
Általános elbírálású közterületek közé tartozik 2012. október 10. napjától.  
A rendelet vonatkozásában a fizetési díjak módosultak, Újlaki Tamásnak a III. övezeti besorolás alapján a 
közterület-használati díja 1.640,-Ft/m2/hó. A kérelmező azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a t 
20 %-os díjmérséklést továbbra is igénybe vehesse. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. 
(V. 22.) sz. rendelet 9. § (3) bek. szerint:  

„A 3. számú mellékletben meghatározott  
a)  az 1.a) pavilonok szerinti közterület-használati díjtételek 80%-át kell megfizetni lakossági szolgáltatás 

esetén, 
b) az 1.a) pavilonok szerinti közterület-használati díjtételt, az alkoholárusítás kivételével a lakossági 

igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében kérelemre a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság legfeljebb annak 80 %-ára mérsékelheti.”  
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. 
(V. 22.) sz. rendelet alapján – a 3. sz. mellékletben meghatározott 1. a) tevékenység szerint, a III. övezeti 
besorolás alapján a közterület-használati díj: 

Normál díjtétel: 1.640,-Ft/m2/hó 
20 %-kal csökkentett díjtétel: 1.312,-Ft/m2/hó 

 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2013. január 09. 
 

                                              dr. Bácskai János s.k. 
                                                  polgármester 

 
 

 
 



 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Újlaki Tamás egyéni 
vállalkozó (1077 Budapest Rottenbiller u.1.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám alatti  29 m2-es 
pavilon után fizetendő 1.640,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2013. január hónaptól 20%-kal mérsékli, a 
fizetendő havi közterület-használati díj: 1.312,-Ft/m2/hó. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Újlaki Tamás egyéni 
vállalkozó (1077 Budapest Rottenbiller u.1.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám alatti 29 m2-es 
pavilon után fizetendő 1.640,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat nem mérsékli, a fizetendő havi közterület-
használati díj: 1.640,-Ft/m2/hó. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


