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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A Tere-Dodys Kft. (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Gyümölcs utca 4.) Budapest IX. ker. Lónyay utca 34. fszt. 2. 
szám alatt „DODYS BISZTRO” néven vendéglátó egységet üzemeltet. A Kft. részére a 2013. október 16. – 
2013. október 18. közötti időszak vonatkozásában a Budapest IX. kerület Lónyay utca 34. szám előtti 
parkolósáv 32 m2-es területére vonatkozóan vendéglátó-terasz engedély nélküli kihelyezése miatt ötszörös, 
65.760,-Ft összegű közterület-használati díj került megállapításra.  

A Kft. 2013. október 15-ig rendelkezett közterület-használati hozzájárulással a Budapest IX. kerület Lónyay 
utca 34. szám előtti parkolósáv 32 m2-es területére vonatkozóan. 

A Kp/13547/1/2013/VI. számú - jogosulatlan közterület használat jogkövetkezményét megállapító - döntés 
ellen a Tere-Dodys Kft. 2014. március 10-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben kérte a kiszabott 
ötszörös közterület-használati díj mérséklését.  

A Kft. leírta, hogy a felülvizsgálati kérelmét azért nem tudta korábban benyújtani, mert a társaság tulajdonosi 
körében változás történt, és az emelt összegű közterület-használati díjat megállapító döntés a régi tulajdonos 
részére került kiküldésre. 

A Kft. leírta, hogy nagyon nehéz tárgyév tavaszán előre látni, hogy milyen időjárás lesz, ugyanis ez nagyban 
befolyásolja egy vendéglátó-terasz létjogosultságát. A kihelyezett vendéglátó-terasz súlya 400 kg volt, ami 
miatt a szétbontása nem volt egyszerű és az elszállítása logisztikai és munkaszervezést igényelt. A Kft. 
elismeri a bírság jogosságát, azonban mértékét súlyosnak érzik.  

A Tere-Dodys Kft. a megállapított emelt összegű közterület használati díj 50 %-os mértékben történő 
csökkentését kérelmezte. 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 13.§ (3) bekezdése szerint: 
„Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, a hozzájárulás 
nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj ötszörösének 
megfizetésére lehet kötelezni a használat időtartamára. Amennyiben a közterület-használat időtartama 
pontosan nem állapítható meg, úgy egyhavi díjat kell a kötelezés alapjául figyelembe venni.” 

17.§ (2) bekezdése 
„Amennyiben a kötelezettnek nincs az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása és tárgyévben a 13. § 
(3) bekezdése szerinti összeg csak egyszer került megállapításra, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság méltányosságból: 
a) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított összeget legfeljebb 50%-os mértékben csökkentheti  
b) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított teljes összeg 6 havi részletfizetésének engedélyezéséről 
dönthet.” 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Tere-Dodys Kft. részére 2013-ban a 13.§ (3) bekezdés szerinti 
összeg egyszer került megállapításra és a Pénzügyi Iroda kimutatása alapján az 56.390,-Ft emelt összegű 
ötszörös közterület-használati díjon felül lejárt közterület-használati díjtartozása nincs. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2014. március 11. 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Tere-Dodys Kft. 
(székhelye: 2094 Nagykovácsi, Gyümölcs utca 4.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37018) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Lónyay utca 34. szám 
előtti parkolósáv 32 m2-es területére a 2013. október 16. – 2013. október 18. közötti időszakra vendéglátó-
terasz engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 65.760,-Ft közterület használati díjtartozást 50 %-os 
mértékben csökkenti, 32.800,-Ft-ra, melyet egyösszegben köteles megfizetni.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Tere-Dodys Kft. 
(székhelye: 2094 Nagykovácsi, Gyümölcs utca 4.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37018) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Lónyay utca 34. szám 
előtti parkolósáv 32 m2-es területére a 2013. október 16. – 2013. október 18. közötti időszakra vendéglátó-
terasz engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 65.760,-Ft közterület használati díjtartozást nem csökkenti. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

 


