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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Faldas Italy Kft. (székhelye: 1143 Budapest Stefánia út 81. 2. em. 9.) Budapest IX. kerület Ráday utca 
24/B. szám alatt „MAMO” néven vendéglátó egységet üzemeltet. A benyújtott kérelmében a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú 
közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B szám előtti díszburkolatos parkolósáv 14 m2-es 
területére, a 2015. április 13. – 2015. december 31. közötti időszakra vendéglátó-terasz kihelyezése 
céljára kért közterület-használati hozzájárulást. 

A Bizottság a VVKB 137/2015. (IV.01.) számú határozatával az alábbi döntést hozta: 

„„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, 
hogy a FALDAS Italy Kft. (székhelye: 1143 Budapest Stefánia út 81. 2. em. 9.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 
24/B. szám előtti parkolósáv 14 m2-es területére, a 2015. április 13. – 2015. 
december 31. közötti időszakra vendéglátó terasz kihelyezése céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 
637.784,-Ft. ” 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Faldas Italy Kft. 2015. október 30. napján a kérte VVKB 
137/2015. (IV.01.) számú határozat módosítását a Tisztelt Bizottságtól, melyet a 2015. november 18. 
napján tartott ülésén az alábbi határozattal módosított: 

VVKB 457/2015. (XI.18.) sz. határozat: 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 
137/2015. (IV.01.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, 
hogy a FALDAS Italy Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14.) részére 
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 
(36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B. szám előtti 
parkolósáv területére, a 2015. április 13. – 2015. december 31. közötti időszakra 
vendéglátó terasz kihelyezése céljára a közterület-használathoz az alábbi 
bontásban hozzájárul: 
- a 2015. április 13. - 2015. november 18. közötti időszakra a Budapest IX. kerület 
Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 14 m2-es területére, melyre 
a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban (01.01. – 05 31. és 09.01. 
– 12.31.) bruttó 4.508,-Ft/m2/hó, főszezonban (06.01.-08.31) bruttó 6.772,-Ft/m2/hó  
- a 2015. november 19. - 2015. december 31. közötti időszakra a Budapest IX. 
kerület Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 7 m2-es területére, 
melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban (01.01. – 05 31. és 
09.01. – 12.31.) bruttó 4.508,-Ft/m2/hó, főszezonban (06.01.-08.31) bruttó 6.772,-
Ft/m2/hó.” 

 
Az ülést követően a Faldas Italy Kft. újabb kérelmet nyújtott be, miszerint a 2015. október 30. napján 
beadott módosító kérelmét visszavonja és az eredeti 14 m2 területet használja továbbra is, nem 
csökkenti le a terasz területét.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a VVKB 457/2015. (XI.18.) számú határozatát 
visszavonni szíveskedjen.  
 
Budapest, 2015. november 30. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy VVKB 457/2015. 
(XI.18.) számú határozatát visszavonja.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

 


