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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Pukholm Kft. és a Ráday 8 Kft. közös kérelmet nyújtott be, melyben előadta, hogy a VVKB 50/2015. 
(II.18.) számú határozattal ellentétben a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti 
díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területét vendéglátó terasz kialakítása céljára 2015. 
november 4. napjáig veszi igénybe. 

VVKB 50/2015. (II.18.) számú határozat: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Pukholm Kft. és 
a Ráday 8. Kft. közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy 
a Pukholm Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) és a Ráday 8. Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a Pukholm Kft. üzlete előtti, illetve a 
Pukholm Kft. üzlete melletti, volt "Optika" előtti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest 
IX. ker. Ráday u. 1-3. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda maximum 6 m2-es területére a 
2015. március 1. - 2015. november 15. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása 
céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj 
bruttó 258.888,-Ft.” 
 

A fenti Bizottsági határozat alapján a Pukholm Kft.-vel és Ráday 8 Kft.-vel a használati megállapodás 
megkötésre került.  

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdés 
alapján: 

„Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás hatálya, ha a jogosult a 
közterület-használat megszüntetése előtt legalább 2 nappal bejelenti az 
Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy, és a hozzájárulást 
felek erre tekintettel közös megegyezéssel megszüntetik. Utólagos bejelentés 
esetén a hatály a bejelentést követő napon szűnik meg. Amennyiben a közterület-
használat már lezárult a bejelentéskor, akkor a megállapodás visszavonására 
nincs lehetőség, kivéve, ha a használó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a 
közterületet nem vette igénybe.” 

 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését! 
 
Budapest, 2015. november 3. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi a Pukholm Kft. 
(székhelye: 1182 Budapest, Nemeske utca 21/A.) –vel és a Ráday 8. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, 
Ráday utca 8.) –vel a VVKB 50/2015. (II.18.) számú határozat alapján a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére a 2015. március 1. – 2015. 
november 15. közötti időszakra - megkötött közterület-használati megállapodás 2015. november 4. 
napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


