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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Bonjour Café Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Páva utca 5.) Budapest IX. kerület Páva utca 5. 
szám alatt „BONJOUR CAFÉ” néven vendéglátó egység üzemeltet. A társaság a Budapest IX. 
kerület Páva utca 5. szám előtti gyalogjárda 10 m2-es területén a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 142/2015. (IV.01.) sz. határozata 
alapján vendéglátó teraszt üzemeltet. 

VVKB 142/2015. (IV.01.) számú határozat: 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, 
hogy a Bonjour Café Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Páva utca 5.) részére a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37609) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Páva utca 5. szám előtti 
díszburkolatos gyalogjárda területére a 2015. április 2. – 2015. november 30. közötti 
időszakra, vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz 23.30 
óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva az alábbi bontásban 
hozzájárul: 
-a 2015. április 1. – 2015. április 30. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Páva 
utca 5. szám előtti gyalogjárda 3 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület 
használati díj bruttó 11.093,-Ft 
-a 2015. május 1. – 2015. november 30. közötti időszakra a Budapest IX. kerület 
Páva utca 5. szám előtti gyalogjárda 10 m2-es területére, melyre a fizetendő 
közterület használati díj bruttó 325.958,-Ft.” 

A Bonjour Cafe Kft. 2015. augusztus 17. napján kérelmet nyújtott be, melyben előadta, hogy 
2015. augusztus 18. és 2015. augusztus 25. közötti időszakban a vendéglátó egység zárva 
tart és kéri, hogy a számlázásnál ezt szíveskedjen az Önkormányzat figyelembe venni. 

A Kft. nem csatolt dátummal ellátott fotót kérelméhez, mely bizonyítaná, hogy az adott 
időszakban ténylegesen nem vette igénybe a közterületet, és a zárva tartás előtt 1 nappal jelezte 
csak elektronikus formában a közterületről történő lemondását. 

Fentiek alapján nem egyértelmű, hogy az adott időszakban a vendéglátó terasz a közterületet 
elfoglalta vagy nem.  

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) számú 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 Bonjour Café Kft. által fizetendő közterület használati díj összege a 2015. augusztus 18. – 
2015. augusztus 25. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Páva utca 5. szám előtti 
díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es területe után 23 óra 30 percig tartó maximális kiszolgálási 
időben meghatározva bruttó 17.440,-Ft. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Pénzügyi Iroda 2015. augusztus 28-án kelt 
kimutatása alapján Bonjour Café Kft.-nek az Önkormányzattal szemben 157.160,-Ft lejárt 
közterület-használati díjtartozása van. 

Kérem a Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntését a 
határozat módosításával kapcsolatban. 

Budapest, 2015. augusztus 28. 
 

          dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester  
 

 



A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 142/2015. (IV.01.) 
számú határozatot nem módosítja, a Bonjour Café Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Páva utca 5.) 
az abban meghatározott közterület-használati díjat köteles megfizetni. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 
142/2015. (IV.01.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, 
hogy a Bonjour Café Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Páva utca 5.) részére a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(37609) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Páva utca 5. szám előtti 
díszburkolatos gyalogjárda területére a 2015. április 2. – 2015. november 30. közötti 
időszakra, vendéglátó-terasz kialakítása céljára a közterület-használathoz 23.30 
óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva az alábbi bontásban 
hozzájárul: 
-a 2015. április 1. – 2015. április 30. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Páva 
utca 5. szám előtti gyalogjárda 3 m2-es területére, melyre a fizetendő közterület 
használati díj bruttó 4.508,-Ft/m2/hó 
-a 2015. május 1. – 2015. augusztus 17. közötti időszakra a Budapest IX. 
kerület Páva utca 5. szám előtti gyalogjárda 10 m2-es területére, 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/m2/hó, 

-a 2015. augusztus 26. – 2015. november 30. közötti időszakra a Budapest IX. 
kerület Páva utca 5. szám előtti gyalogjárda 10 m2-es területére, 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/m2/hó.” 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


