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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 308/2013. (X.31.) sz. határozata 
alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdetett az önkormányzat 
tulajdonában álló Ráday utcai közterületek vendéglátó-teraszként történő hasznosítása céljára 2014. évre 
vonatkozóan. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási 
Iroda az alábbi határozat módosítását kéri a Tisztelt Bizottságtól: 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 42/2014. (II.13.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti forgalom elől elzárt területre 
a Zöld Balzsam Kft. részére kerüljön megkötésre használati megállapodás az alábbi bontásban: 

• 2014. március 1. napjától – 2014. április 1. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti 
forgalom elől elzárt terület 2 m2-es területére 

• 2014. április 2. napjától – 2014. május 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti 
forgalom elől elzárt terület 40 m2-es területére 

• 2014. május 16. napjától – 2014. szeptember 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti forgalom elől elzárt terület 53 m2-es területére 

• 2014. szeptember 16. napjától – 2014. október 30. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. 
szám előtti forgalom elől elzárt terület 40 m2-es területére 

• 2014. november 1. napjától – 2014. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. 
szám előtti forgalom elől elzárt terület 2 m2-es területére. 

A módosítás indoka:  

A Zöld Balzsam Kft. bejelentette, hogy a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám alatt található vendéglátó-
egység üzemeltetését 2014. április 30. napján megszünteti. A Kft. a közterület-használattal az érintett 
területen 2014. áprilisán 30-án felhagy, helyette az Apex Chemical Trading Company Kft. (székhelye: 1092 
Budapest, Ráday utca 15.) fogja üzemeltetni a vendéglátó-egységet, aki közterület-használati kérelmet 
nyújtott be a 2014. május 1. – 2014. december 31. közötti időszakra az alábbi bontásban: 

• 2014. május 1. napjától – 2014. május 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti 
forgalom elől elzárt terület 40 m2-es területére 

• 2014. május 16. napjától – 2014. szeptember 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 
előtti forgalom elől elzárt terület 59 m2-es területére 

• 2014. szeptember 16. napjától – 2014. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. 
szám előtti forgalom elől elzárt terület 40 m2-es területére 

• 2014. november 1. napjától – 2014. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. 
szám előtti forgalom elől elzárt terület 2 m2-es területére. 

Helyszíni ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti forgalom 
elől elzárt részen csak 53 m2 szabad terület van, tekintettel arra, hogy a kereszteződéseknél a KRESZ szerinti 
5 m távolságot, valamint a forgalombiztonság érdekében az előírások szerinti háromszöget szabadon kell 
hagyni. 

A Zöld Balzsam Kft.-nek és az Apex Chemical Trading Company Kft.-nek az Önkormányzat irányába nincs lejárt 
díjtartozása. 

Az érintett területre más nem nyújtott be pályázatot, illetve kérelmet, jelenleg is üresen áll. 

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

Budapest, 2014. április 10. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  



 

1./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 42/2014. (II.13.) számú 
határozatának a Zöld Balzsam Kft. részére jóváhagyott, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti forgalom 
elől elzárt területre vonatkozó határozatában foglalt 2014. március 1. napjától – 2014. december 31. napjáig 
engedélyezett közterület-használat határidejét 2014. március 1. napjától – 2014. április 30. napjáig 
módosítja. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 

2./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Apex Chemical 
Trading Company Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. ker. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület 
Ráday utca 15. szám előtti forgalom elől elzárt területre vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-
használati megállapodás megkötésre kerüljön - amennyiben a Kft. a 30 napnál nem régebbi hitelesített 
cégkivonatot, az aláírási címpéldányt, illetve az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos szerződést benyújtja – az alábbi bontásban: 
  
• 2014. május 1. napjától – 2014. május 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti 

forgalom elől elzárt terület 40 m2-es területére 
• 2014. május 16. napjától – 2014. szeptember 15. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám 

előtti forgalom elől elzárt terület 53 m2-es területére 
• 2014. szeptember 16. napjától – 2014. október 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. 

szám előtti forgalom elől elzárt terület 40 m2-es területére 
• 2014. november 1. napjától – 2014. december 31. napjáig a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. 

szám előtti forgalom elől elzárt terület 2 m2-es területére. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 


