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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

A Budapest, IX. Kerület Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala 
által határolt területre közterület-használati hozzájárulások kerültek kiadásra vendéglátó teraszok kialakítása 
céljából. A 2012. július 1-jén hatályba lépő a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet értelmében 
kérem a Tisztelt Bizottság döntését, hogy az érintett területen a vendéglátó egységek teraszai hány óráig 
tarthassanak nyitva. 
 
A rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján: 
 
„A vendéglátó üzletek nem eseti jellegű kitelepülésekor zene szolgáltatása, illetve a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével TV, projektor kihelyezése tilos. A kiszolgálás 23.30-ig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti 
körülményeit 24.00 óráig meg kell szüntetni. A Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán Krt. – 
Soroksári út páros oldala által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás 
maximális időtartamától a 9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott alternatívák alapján a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A közterületi vendéglátás 
üzleti körülményeit a kiszolgálás meghatározott befejezését követő fél órán belül meg kell szüntetni.”  
 
A rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja alapján: 
A 3. számú mellékletben meghatározott  
„az 1. f) tevékenység szerinti közterület-használatok esetében 

− 21 óráig tartó használatig a díjtétel 80 %-át,  
− 22 óráig tartó használatig a díjtétel 85 %-át, 
− 23 óráig tartó használatig a díjtétel 90 %-át 

kell megfizetni a Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala 
által határolt területen.  
 
4.§ (2) bekezdése alapján: 
 
„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve a három napot meg 
nem haladó konténer kihelyezési kérelem illetve a 3. § (3) bekezdése szerinti kérelem -, 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 szerződésmegkötésére pedig a 
polgármester jogosult.” 
 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 144/2012. (IV.25). sz. 
határozatával javasolta, hogy PETRÓ TIBOR egyéni vállalkozó által „ÖREG ÓRA KÁVÉZÓ” néven 
üzemeltetett melegkonyhás vendéglátó egység (székhelye:1095 Budapest, Mester u. 28.) részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37631) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Berzenczey u. 14. sz. előtti gyalogjárda 12 m2-es területére 2012. május 1. napjától – 2012. 
december 31. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön. Jelenleg a kiszolgálás 23 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás 
üzleti körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
 
 
 



 
 
 
2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 99/2012. (III.30). sz. 
határozatával javasolta, hogy a PIAZZA D. F.  Kft. által „PIAZZA DI FRANCESCO CUKRÁSZDA” néven 
üzemeltetett hidegkonyhás vendéglátó egység (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11.) részére a 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú 
közterületen, a Budapest, IX. ker. Ferenc tér 11. sz. előtti gyalogjárda és útpálya forgalomtól elzárt 14,91 m2-
es területére 2012. április 1. napjától – 2012. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz 
kialakítása céljára- a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. Jelenleg  a kiszolgálás 23 óra 30 
percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 216/2012. (V.23). sz. 
határozatával javasolta, hogy a SZIMPLABALATON  Kft. által „GOMB” néven üzemeltetett hidegkonyhás 
vendéglátó egység  (székhelye:1073 Budapest, Kertész u. 48.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Ferenc 
tér 14. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától – 
2012.október 15. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára- a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön. Az ügyfél a forgalomtechnikai engedélyt benyújtotta. Jelenleg a kiszolgálás 23 
óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
4./ A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda PUKHOLM Kft. által „RÉPA ROZI ÉTKEZDÉJE” 
néven üzemeltetett vendéglátó egység (székhelye:1182 Budapest, Nemeske út 21/a.) részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37941/1) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Haller u. 12-14. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére 2012. május 1. napjától – 2012. 
szeptember 30. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára- a közterület-használati 
hozzájárulást adott ki. Jelenleg a kiszolgálás 23 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti 
körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
5./ A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda WILVIK HEKTOR Kft. által üzemeltetett 
vendéglátó egység (székhelye:1064 Budapest, Izabella út 68/b.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37941/1) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Haller 
u. 24. sz. előtti gyalogjárda 5 m2-es területére 2012. április 20. napjától – 2012. szeptember 30. napjáig terjedő 
időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára- a közterület-használati hozzájárulást adott ki. Jelenleg a 
kiszolgálás 23 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig kell 
megszüntetnie. 
 
6./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 170/2012. (V.02). sz. 
határozatával javasolta, hogy a CSAJBÓK Kft. által „CAFE MONACO & COCTAIL BAR” néven üzemeltetett 
hidegkonyhás vendéglátó egység  (székhelye:1095 Budapest, Ipar u. 7.) részére a Budapest, Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37913) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Ipar u. 7. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es területére 2012. május 3. napjától – 2012. október 31. napjáig terjedő 
időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára- a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
Jelenleg a kiszolgálás 21 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22 óráig kell 
megszüntetnie. 
 
7./ A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda DZAMBHALA Kft. által „ Rusztik Étterem” néven 
üzemeltetett vendéglátó egység (székhelye:1092 Budapest, Lenhossék u. 31.) részére a Budapest, Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37198) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. 
ker. Lenhossék u. 31. sz. előtti parkolósáv 22 m2-es területére 2012. április 6. napjától – 2012. szeptember 30. 
napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára- a közterület-használati hozzájárulást adott ki. 
Jelenleg a kiszolgálás 23 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig kell 
megszüntetnie. 
 
 
 
 



 
 
 
8./ A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda Jáger Józsefné egyéni vállalkozó által „ PEK-
SNACK” néven üzemeltetett vendéglátó egység (székhelye:1096 Budapest, Telepy u. 15/a.) részére a 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37298) hrsz-ú 
közterületen, a Budapest, IX. ker. Telepy u. 15/a. sz. előtti garázsbejáró 2 m2-es területére 2012. április 1. 
napjától – 2012. október 31. napjáig terjedő időszakra vendéglátó terasz kialakítása céljára közterület-
használati hozzájárulást adott ki. Jelenleg a kiszolgálás 23 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás 
üzleti körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
9./ A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda FABITO Kft. által üzemeltetett vendéglátó egység 
(székhelye:1095 Budapest, Mester u. 11.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37879) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tinódi u. 15. sz. előtti 
gyalogjárda 22 m2-es területére 2012. március 26. napjától – 2012. november 2. napjáig terjedő időszakra 
vendéglátó terasz kialakítása céljára közterület-használati hozzájárulást adott ki. Jelenleg a kiszolgálás 23 óra 
30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
10./ A Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda MALTIFOOD Kft. által „PULZUS BISZTRÓ” 
néven üzemeltetett vendéglátó egység (székhelye:1221 Budapest, Orsovai út 5/a.) részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37402) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Thaly K. u. 50. sz. előtti parkolósáv 17 m2-es területére 2012. április 23. napjától – 2012. 
október 31. napjáig terjedő időszakra vendéglátó terasz kialakítása céljára közterület-használati hozzájárulást 
adott ki. Jelenleg a kiszolgálás 23 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 
óráig kell megszüntetnie. 
 
11./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 203/2012. (V.16). sz. 
határozatával javasolta, hogy a CHILI BÁR Kft. által „KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM” néven üzemeltetett 
melegkonyhás vendéglátó egység (székhelye:1094 Budapest, Tompa u. 7.) részére a Budapest, Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Tompa u. 7. sz. előtti parkolósáv 22 m2-es területére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától – 
2012.október 15. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön. Az ügyfél a forgalomtechnikai engedélyt benyújtotta. Jelenleg a kiszolgálás 23 
óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
12./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 131/2012. (IV.18). sz. 
határozatával javasolta, hogy a SAHLUX Kft. által „NO NAME” néven üzemeltetett melegkonyhás vendéglátó 
egység (székhelye:1094 Budapest, Tompa u. 8.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 8. sz. előtti 
gyalogjárda 28 m2-es területére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától – 2012.október 15. 
napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-használati hozzájárulás kiadásra 
kerüljön. Az ügyfél a forgalomtechnikai engedélyt benyújtotta. Jelenleg a kiszolgálás 23.00 óráig végezhető, a 
közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
13./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 127/2012. (IV.18). sz. 
határozatával javasolta, hogy az M.B. SHOP Kft. által „MANDARIN KÁVÉZÓ” néven üzemeltetett 
melegkonyhás vendéglátó egység  (székhelye:1091 Budapest, Üllői út. 121.) részére a Budapest, Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Tompa u. 12. sz. előtti gyalogjárda 18 m2-es területére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától – 
2012.október 31. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön. Az ügyfél a forgalomtechnikai engedélyt benyújtotta. Jelenleg a kiszolgálás 
23.00 óráig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig kell megszüntetnie. 
 
 
 
 
 



 
14./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 130/2012. (IV.18). sz. 
határozatával javasolta, hogy a CSEKPONT Kft. által „MEZCAL ÉTTEREM” néven üzemeltetett 
melegkonyhás vendéglátó egység (székhelye:2141 Csömör, Erzsébet u. 14.) részére a Budapest, Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. 
Tompa u. 14. sz. előtti gyalogjárda 40 m2-es területére 2012. április 19. napjától – 2012.november 1. napjáig 
terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-használati hozzájárulás kiadásra 
kerüljön. Jelenleg a kiszolgálás 23.00 óráig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24 óráig 
kell megszüntetnie. 
 
15./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 133/2012. (IV.18). sz. 
határozatával javasolta, hogy az OMNIAN FÉNYES Kft. által „MACSKAFAFOGÓ” néven üzemeltetett 
melegkonyhás vendéglátó egység (székhelye:1094 Budapest, Tompa u. 15/A.) részére a Budapest, Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. 
ker. Tompa u. 15/A. sz. előtti gyalogjárda 20 m2-es területére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának 
napjától – 2012. október 15. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-
használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. Az ügyfél a forgalomtechnikai engedélyt benyújtotta. Jelenleg a 
kiszolgálás 21 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22 óráig kell 
megszüntetnie. 
 
16./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 136/2012. (IV.18). sz. 
határozatával javasolta, hogy a CAT-GASTRO Kft. által „FAT-CAT BÜFÉ” néven üzemeltetett melegkonyhás 
vendéglátó egység (székhelye:1094 Budapest, Tompa u. 15/B.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa 
u. 15/B. sz. előtti gyalogjárda 3,168 m2-es területére a forgalomtechnikai engedély benyújtásának napjától – 
2012. október 15. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön. Az ügyfél a forgalomtechnikai engedélyt benyújtotta. Jelenleg a kiszolgálás 21 
óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22 óráig kell megszüntetnie. 
 
17./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 143/2012. (IV.25). sz. 
határozatával javasolta, hogy a CAKE PROFESSIONAL Kft. által üzemeltetett melegkonyhás vendéglátó 
egység (székhelye:1067 Budapest, Szondi u. 21. II. em. 14.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa 
u. 23. sz. előtti parkolósáv 5 m2-es területére a forgalomtechnikai engedély, illetve a tevékenység folytatását 
igazoló irat benyújtásának napjától – 2012. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz 
kialakítása céljára - a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. Az ügyfél a forgalomtechnikai 
engedélyt, illetve a tevékenység folytatását igazoló iratot benyújtotta. Jelenleg a kiszolgálás 21 óra 30 percig 
végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22 óráig kell megszüntetnie. 
 
18./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 112/2012. (IV.05). sz. 
határozatával javasolta, hogy az AND ÉS PET Kft. által „ROCKY SÖRBÁR” néven üzemeltetett 
melegkonyhás vendéglátó egység (székhelye:1067 Budapest, Szondi u. 21. II. em. 14.) részére a Budapest, 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a 
Budapest, IX. ker. Tompa u. 25. sz. előtti parkolósáv 20,16 m2-es területére 2012. április 6. napjától – 2012. 
október 31. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön. Jelenleg a kiszolgálás 21 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás 
üzleti körülményeit 22 óráig kell megszüntetnie. 
 
19./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 128/2012. (IV.18). sz. 
határozatával javasolta, hogy a DUPLA DRAZSÉ Kft. által üzemeltetett hidegkonyhás vendéglátó egység 
(székhelye:1094 Budapest, Tompa u. 26/B.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 26/B. sz. 
előtti gyalogjárda 3  m2-es területére 2012. április 19. napjától – 2012. szeptember 30. napjáig terjedő 
időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. 
Jelenleg a kiszolgálás 21 óra 30 percig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22 óráig kell 
megszüntetnie. 
 



 
 
20./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 113/2012. (IV.05). sz. 
határozatával javasolta, hogy a POHÁRSZÉK Kft. által „POHÁRSZÉK BORKERESKEDÉS ÉS KÓSTOLÓ” 
néven üzemeltetett melegkonyhás vendéglátó egység (székhelye:2049 Diósd, Henger u. 7/B.) részére a 
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú 
közterületen, a Budapest, IX. ker. Tompa u. 26/B. fszt. 10. sz. üzlete előtti gyalogjárda 8 m2-es területére 
2012. április 6. napjától – 2012. október 31. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz kialakítása céljára - a 
közterület-használati hozzájárulás kiadásra kerüljön. Jelenleg a kiszolgálás 21 óra 30 percig végezhető, a 
közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22 óráig kell megszüntetnie. 
 
21./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 118/2012. (IV.05). sz. 
határozatával javasolta, hogy a PÖRKÖLTHÁZ Kft. által üzemeltetett vendéglátó egység (székhelye: 2314 
Halásztelek, Iskola út 74/a.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (37282) hrsz-ú közterületen, a Budapest, IX. ker. Tűzoltó u. 46.  sz. előtti gyalogjárda 9 m2-
es területére 2012. április 8. napjától – 2012. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra- vendéglátó terasz 
kialakítása céljára – amennyiben a forgalomtechnikai engedélyt benyújtja - a közterület-használati 
hozzájárulás kiadásra kerüljön, a kiszolgálás időtartamát a Bizottság 21 óra 30 percig engedélyezte, a 
közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 22 óráig kell megszüntetnie. 
 
 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út 
páros oldala által határolt területen kialakított vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének meghatározása 
ügyében. 

 

Budapest, 2012. június 28. 

 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 



 
 
Határozati javaslat:  
 
1./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy PETRÓ TIBOR  
egyéni vállalkozó részére a Berzenczey u. 14. sz. előtti gyalogjárda 12 m2-es területére vonatkozóan 
2012. július 3-tól 2012. december 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát …….óráig határozza meg. 
 
 
2./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PIAZZA D. F. Kft. 
részére a Ferenc tér 11. sz. előtti gyalogjárda és útpálya forgalomtól elzárt 15 m2-es területére 
vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a 
kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig határozza meg. 
 
3./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SZIMPLABALATON 
Kft. részére a Ferenc tér 14. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 
……..óráig határozza meg. 
 
4./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PUKHOLM Kft. 
részére a Haller u. 12-14. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   
határozza meg. 
 
5./ 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a WILVIK HEKTOR 
Kft. részére a Haller u. 24. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   
határozza meg. 
 
6./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CSAJBÓK Kft. 
részére az Ipar u. 7. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig 
határozza meg. 
 
7./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DZAMBHALA Kft. 
részére a Lenhossék u. 31. sz. előtti parkolósáv 22 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig 
határozza meg. 
 
8./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy JÁGER JÓZSEFNÉ 
egyéni vállalkozó részére a Telepy u. 15/a. sz. előtti garázsbejáró 2 m2-es területére vonatkozóan 2012. 
július 3-tól 2012. október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát ……..óráig  határozza meg. 
 
9./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a FABITO Kft. részére 
a Tinódi u. 15. sz. előtti gyalogjárda 22 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. november 



2-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig határozza 
meg. 
 
10./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a MALTIFOOD Kft. 
részére a Thaly K. u. 50. sz. előtti parkolósáv 17 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig 
határozza meg. 
 
 
11./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CHILI BÁR Kft. 
részére a Tompa u. 7. sz. előtti parkolósáv 22 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   
határozza meg. 
 
12./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SAHLUX Kft. 
részére a Tompa u. 8. sz. előtti gyalogjárda 28 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   
határozza meg. 
 
13./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az M. B. SHOP Kft. 
részére a Tompa u. 12. sz. előtti gyalogjárda 18 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   
határozza meg. 
 
14./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CSEKPONT Kft. 
részére a Tompa u. 14. sz. előtti gyalogjárda 40 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
november 1-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   
határozza meg. 
 
15./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az OMNIAN FÉNYES 
Kft. részére a Tompa u. 15/A. sz. előtti gyalogjárda 20 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 
……..óráig  határozza meg. 
 
16./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CAT-GASTRO Kft. 
részére a Tompa u. 15/B. sz. előtti gyalogjárda 4 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 15-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   
határozza meg. 
 
17./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a CAKE 
PROFESSIONAL Kft. részére a Tompa u. 23. sz. előtti parkolósáv 5 m2-es területére vonatkozóan 2012. 
július 3-tól 2012. szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát ……..óráig  határozza meg. 
 
18./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az AND ÉS PET Kft. 
részére a Tompa u. 25. sz. előtti parkolósáv 21 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. 
október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   
határozza meg. 



19./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a DUPLA DRAZSÉ 
Kft. részére a Tompa u. 26/b. sz. előtti gyalogjárda 3 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 
2012. szeptember 30-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát 
……..óráig  határozza meg. 
 
20./  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a POHÁRSZÉK Kft. 
részére a Tompa u. 26/B. fszt. 10. sz. üzlete előtti gyalogjárda 8 m2-es területére  vonatkozóan 2012. 
július 3-tól 2012. október 31-ig létesítendő vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális 
időtartamát ……..óráig  határozza meg. 
 
21./   
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PÖRKÖLT HÁZ Kft. 
részére - amennyiben a forgalomtechnikai hozzájárulást benyújtja - a Tűzoltó u. 46. sz. előtti 
gyalogjárda 9 m2-es területére vonatkozóan 2012. július 3-tól 2012. szeptember 30-ig létesítendő 
vendéglátó terasz esetén a kiszolgálás maximális időtartamát ……..óráig   határozza meg. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. július 3. 


