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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A YA-ZU Kft. (székhelye: 1032 Budapest, Ágoston utca 8. 10. em. 59.) Budapest IX. kerület Ráday utca 
24/B. szám alatt „BAGDAD GYROS” néven vendéglátó egységet üzemeltet. A benyújtott kérelmében 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, (36929) hrsz-ú 
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es 
területére vendéglátó-terasz kihelyezése céljára kért közterület-használati hozzájárulást 2015. 
május 28. napjától 2015. december 31. napjáig.  

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) számú rendelet 5. § (7) bekezdése alapján: 

„A Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok következő évi közterület-
használati engedélyei kiadására vonatkozóan minden év október 31-éig pályázat 
kerül kiírásra, melyre a vendéglátó-helyiségek tulajdonosai/üzemeltetői nyújthatnak 
be pályázatot. A pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hagyja jóvá. A 
pályázati eljárás eredménye alapján nem hasznosított területekre azt követően is 
benyújtható kérelem.” 

A fenti hivatkozás, illetve a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
(továbbiakban Bizottság) VVKB 294/2014. (XI. 05.) sz. határozata alapján Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdetett az önkormányzat tulajdonában álló Ráday és Tompa 
utcai közterületek vendéglátó-teraszként történő hasznosítása céljára 2015. évre vonatkozóan. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a YA-ZU Kft. által kérelmezett területre pályázat senkitől 
nem érkezett, az jelenleg üresen áll.  

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a gyalogjárda területén a BKK Zrt. által előírt 2 méter széles szabad 
sáv biztosított a kényelmes gyalogos közlekedéshez. Kérelmező a gyalogjárda útpálya felőli oldalán 
kívánja kialakítani a teraszát. 

A rendelet 4.§ (2) bekezdés alapján: 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három 
napot meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó 
terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá 
a pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési 
engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek 
ügyében a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt, 
a döntés kiadmányozására és a szerződés megkötésére pedig a polgármester 
jogosult.” 

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 

Fentiek alapján a YA-ZU Kft. által a vendéglátó terasz után fizetendő közterület használati díj összege 
a 2015. május 28. – 2015. december 31. közötti időszakra 77.856 ,-Ft. 

A teraszra vonatkozóan főépítészi állásfoglalás nem készült, tekintettel arra, hogy reklámfelirat nem 
kerül kihelyezésre a teraszra. A Főépítészi Csoport tájékoztatása alapján csak abban az esetben kell a 
kérelmezőknek lefolytatni a településképi véleményezési eljárást, ha a teraszra reklámfeliratot 
helyeznek ki. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a YA-ZU Kft.-nek az Önkormányzattal szemben lejárt 
tartozása nincs. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 

Budapest, 2015. május 13. 
 

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester  

 



 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a YA-ZU Kft. 
(székhelye: 1032 Budapest, Ágoston utca 8. 10. em. 59.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a közterület használati 
megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2015. május 28. – 2015. december 31. közötti 
időszakra, vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban (01.01. – 05 31. és 09.01. – 12.31.) bruttó 
4.508,-Ft/m2/hó, főszezonban (06.01.-08.31) bruttó 6.772,-Ft. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. május 27. 
 
 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a YA-ZU Kft. 
(székhelye: 1032 Budapest, Ágoston utca 8. 10. em. 59.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére a 2015. május 28. – 2015. 
december 31. közötti időszakra a közterület használathoz nem járul hozzá. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. május 27. 
 
 
 


