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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A BEGOM Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 13. 2. em. 8.) Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám alatt 
„TANDOORI ÉTTEREM” néven vendéglátó egységet üzemeltet. A benyújtott kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. 
szám előtti díszburkolatos útpálya 3 m2-es területére, 2015. november 12. napjától – 2016. április 5. napjáig kért 
vendéglátó-terasz kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása céljára közterület-
használati hozzájárulást. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a BEGOM Kft. 2015. október 20. napjáig rendelkezett közterület használati 
megállapodással vendéglátó-terasz kialakítása céljára a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti útpálya 25 m2-es 
területére a VVKB 151/2015. (IV.01.) számú határozat alapján. A vendéglátó terasz elbontását követően a társaság 
a napernyőtalpat a közterületen kívánja tárolni. A napernyőtalp konzolos, egybefüggő vasfelépítmény. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a vendéglátó egység, illetve a vendéglátó terasz működésével 
kapcsolatban sem a Hatósági Irodához, sem a Ferencvárosi Közterület-felügyelethez, sem a Városüzemeltetési 
és Felújítási Irodához panasz nem érkezett. 

A VVKB 151/2015. (IV.01.) számú határozat:  

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 52/2015. 
(II.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a BEGOM Kft. pályázatát 
érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy a BEGOM Kft. (székhelye: 1214 Budapest, Zrínyi utca 2/A. 1. 
em. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő - a 
BEGOM Kft. üzlete előtti és melletti - (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. 
szám előtti díszburkolatos útpálya 25 m2-es területére a 2015. április 2. - 2015. október 20. közötti 
időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 917.050,-Ft.” 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és rendjéről 
szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés alapján: 

„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot meg nem 
haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló 
kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, 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 szerződés megkötésére pedig a polgármester 
jogosult.” 

A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a 3. számú mellékletben meghatározott 1/f. tevékenység szerinti 
(előkert, terasz) I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  

elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.): 

4.508,-Ft/m²/hó 

Fentiek alapján a Begom Kft. által fizetendő közterület használati díj összege a 2015. november 19. – 2016. február 29. 
közötti időszakra bruttó 45.972,-Ft. 

Tekintettel arra, hogy a kérelmező 2015. november 12. napjától kéri a közterület használatot, de a Bizottság döntését a 
mai napon tudja meghozni, így tájékoztattuk a BEGOM Kft.-t, hogy a közterület használatot (amennyiben a Bizottság 
ahhoz hozzájárul és a Kft. a közterület használati megállapodást megköti) 2015. november 19. napjától kezdheti meg. 

Tekintettel arra, hogy a VVKB 402/2015. (X.14.) számú határozat alapján a Ráday utcában vendéglátóhelyet 
működtetők részére az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Ráday utcai közterületek 2016. évi használatának  
vendéglátóterasz kialakítására történő megszerzésére pályázat került kiírásra, ezért csak 2016. február 29. napjáig 
javasoljuk a napernyőtalpak jóváhagyására vonatkozó döntés meghozatalát. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2015. november 9. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 

 



 
A. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BEGOM Kft. (székhelye: 1148 
Budapest, Örs vezér tere 13. 2. em. 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos útpálya 3 
m2-es területére a közterület használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2015. november 19. – 
2016. február 29. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) közterületen történő 
tárolása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,-Ft/m2/hó. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
 
 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BEGOM Kft. (székhelye: 1148 
Budapest, Örs vezér tere 13. 2. em. 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos útpálya 3 
m2-es területére a 2015. november 19. – 2016. február 29. közötti időszakra a közterület használathoz nem járul hozzá.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


