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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER  

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

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 94/2013. (III.06.) számú 
határozatával az alábbi döntést hozta: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az AND és PET Kft. 
(székhelye: 1201 Budapest, Zilah u. 25. 2. em. 7.) által „Rocky Sörbár” néven működtetett vendéglátó egység 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú 
közterületen, Budapest IX. ker. Tompa u. 23-25. sz. előtti parkolósáv 21 m2-es területére 2013. március 15. 
napjától – 2013. november 1. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati 
megállapodás 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási idővel meghatározva megkötésre kerüljön a BKK Zrt. 
Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásban foglalt alábbi 
feltételekkel: 

- A teraszt a parkoló-és forgalmi sávtól megfelelően rögzített korláttal, vagy egyéb térelválasztó elemmel úgy 
kell elhatárolni, hogy a teraszon tartózkodó személyek fizikai védelme biztosítva legyen. 

- A forgalmi sáv szélessége minimum 3 m legyen, amelyen felül a terasz és a forgalmi sáv között 0,5 m 
biztonsági sávot (közúti űrszelvény) szabadon kell tartani.” 

A módosítás indoka: Az AND és PET Kft. bejelentette, hogy a Ferenc tér. 1. szám alatt található 
vendéglátó-egység üzemeltetését 2013. június 19. napján megszünteti. A Kft. a 
közterület-használattal az érintett területen 2013. június 19-ével felhagy, helyette a 
CHILICORNER Kft. fogja üzemeltetni a vendéglátó-egységet, aki közterület-
használati kérelmet nyújtott be. 

 A CHILICORNER Kft. (székhelye: 1085 Budapest, József körút 69.) kérelmezte, 
hogy részére közterület-használati megállapodás a VVKB 94/2013 (III.06.) számú 
határozatban foglaltak alapján kerüljön megkötésre. A Kft. kérte, hogy a  
vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális ideje 2013. június 20. 
napjától – 2013. november 1. napjáig 23 óra 30 percig kerüljön meghatározásra. A 
Kft. leírta, hogy a CHILICORNER Kft. által üzemeltett vendéglátó-egység 
személyzete meg fog egyezni az AND és PET Kft.-vel. Az AND ÉS PET Kft. a 
közös képviselővel és a lakókkal folyamatos kapcsolatban állt, panasz a 
vendéglátó-egység működésével kapcsolatban hivatalunkhoz nem érkezett. A 
CHILICORNER Kft. a működését ugyanúgy kívánja folytatni, mint az AND és PET 
Kft. 

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

Budapest, 2013. június 12. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
   

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az AND & PET Kft. részére a 

Budapest IX. ker. Tompa u. 23-25. szám előtti parkolósáv 21 m2-es területére, vendéglátó-terasz 
kialakítására vonatkozó VVKB 94/2013. (III.06.) számú határozatában foglalt 2013. március 15. 
napjától – 2013. november 1. napjáig engedélyezett közterület-használat határidejét 2013. március 
15. napjától – 2013. június 20. napjáig módosítja. 

 
2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 

CHILICORNER Kft. (székhelye: 1085 Budapest, József körút 69.) részére a Budapest Főváros IX. ker. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. ker. 
Tompa u. 23-25. sz. előtti parkolósáv 21 m2 - es területére 2013. június 21. napjától – 2013. november 
1. napjáig, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület-használati megállapodás 23 óra 30 percig 
tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva megkötésre kerüljön, amennyiben a Kft. a BKK Zrt. 
Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, a 
kereskedelemi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, illetve az FKF Zrt.-vel kötött 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződést benyújtja.  

 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. június 21. 
 


