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A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2015. december 9-i ülésére 
 
 

Tárgy:  A PÉK ZOLI Kft. által fizetendő közterület-használati díj mérséklésre irányuló 

kérelme 

Előterjesztő:                              dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 

dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 
 Varga Zsuzsanna ügyintéző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 
 

 
 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A PékZoli Kft. (székhelye: 1098 Budapest, Dési Huber utca 20. ) a Budapest IX. kerület Dési Huber 
utca 20/A – Pöttyös utca sarkán „Tinódi pékség” néven pékséget üzemeltet. A Kft. kérelme és a 
66/2015 (10.19.) közter hiv. számú polgármesteri döntés alapján, a 2015. október 19. – 2016. március 
15. közötti időszakra közterület-használati megállapodás került megkötésre a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/241) hrsz-ú közterületre, a Budapest 
IX. kerület Dési Huber utca – Pöttyös utca sarkán lévő 30 m²-es területre vendéglátó-terasz 
üzemelése nélkül dobogó tárolása céljára.  
 
A PékZoli Kft. kérelmet nyújtott be Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatához, 
melyben előadta, hogy a dobogó után fizetendő közterület-használati díj 3 havi (november, december, 
január) szüneteltetését kéri, valamint a 2016. február és márciusi hónapra pedig a közterület-
használati díj 90 %-os mérséklését.  
 
Kérelmét azzal indokolta, hogy a dobogó semmilyen funkciót nem lát el a téli hónapokban, bevételt nem 
eredményez és nagyon magas a szét- és összeszerelésnek a költsége. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kp/12668/4/2015/XXX. számú polgármesteri döntéssel a 
Pék Zoli Kft. 3 havi díjszüneteltetéshez hozzájárulást kapott.  
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú 
melléklet 1./f) pontjának III. övezeti besorolása alapján a PékZoli Kft. által fizetendő közterület-használat 
díj (2.001,-Ft/m2/hó) 2016. február 1. és 2016. március 15. között összesen: bruttó 89.280,-Ft. 
 
A Rendelet 16. § (5) bekezdés alapján: 

„Indokolt esetben – a közterület-használó kérelmére – a közterület-használat 
megszüntetése nélkül  
a) a közterület használati díjat mérsékelheti 

aa) legfeljebb 50 %-ig a polgármester, 
ab) 50 % feletti mértékben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság;” 

 
Amennyiben a Bizottság a fentiek alapján hozzájárul a 90 %-ban történő díjmérsékléshez, akkor a Pék 
Zoli Kft.-nek 2016. február 1. és 2016. március 15. között összesen: bruttó 8.928,-Ft összegű 
közterület-használati díjat kell fizetnie. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését az PékZoli Kft. közterület-használati díj mérséklésének ügyében.  
 
Budapest, 2015. november 30. 
 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A) HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pék Zoli Kft. 
(székhelye: 1098 Budapest, Dési Huber utca 20.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/241) hrsz-ú, a Budapest IX. kerület Dési Huber utca – 
Pöttyös utca sarkán lévő 30 m²-es területén vendéglátó-terasz üzemelése nélkül dobogó tárolása után 
2016. február 1. napjától 2016. március 15. napjáig tartó időszakban fizetendő közterület használati díj 
90 %-ban történő mérsékléséhez hozzájárul. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap  
 
 
 
 
 
 

B)HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pék Zoli Kft. 
(székhelye: 1098 Budapest, Dési Huber utca 20.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/241) hrsz-ú, a Budapest IX. kerület Dési Huber utca – 
Pöttyös utca sarkán lévő 30 m²-es területén vendéglátó-terasz üzemelése nélkül dobogó tárolása után 
2016. február 1. napjától 2016. március 15. napjáig tartó időszakban fizetendő közterület használati díj 
mérsékléséhez nem járul hozzá. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap  

 


