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Tisztelt Városgazdálkodási Bizottság! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozat, alapján a 
Budapest IX kerület, Ferenc tér 1. szám előtti parkolósáv 12 m2-es területére vonatkozóan rendelkezik a 
Borbár Kft. (továbbiakban: Kérelmező) a XXX/338-3/2021 számú közterület használati megállapodással 
vendéglátó terasz kihelyezése céljára. 
 
285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel – az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezem: 

Eseti jelleggel magamhoz vonom a Városgazdálkodási Bizottságnak Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati 
rendelet 4. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörét, és úgy döntök, hogy a Borbár Kft. (székhelye: 1038 
Budapest, Pusztakúti út 10/B. 1/11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő – üzlete előtti - (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 1. szám előtti 
díszburkolatos parkoló 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de 
legkorábban 2021. május 10. napjától – 2021. október 31. napja közötti időszakra vonatkozóan vendéglátó 
terasz kialakítása céljára a közterület használatához – vasárnapi zárvatartás mellett, hétfőtől - csütörtökig: 
16.00 órától - 23.00 óráig, pénteken: 16.00 órától – 23.30 óráig, szombaton: 15.00 órától – 23.30 óráig tartó 
maximális kiszolgálási időben meghatározva - hozzájárulok, melyre az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésben foglaltak alapján ingyenesen jogosult.” 
 
A Kérelmező 2021. június 21.-én kérelmet nyújtott be, melyben a V/1296-6/2021 számú nyitvatartási idő 
módosításáról szóló értesítés alapján kérelmezi a XXX/338-3/2021 számú közterület-használati megállapodás 
módosítását a vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő vonatkozásában.  Fentiek alapján szükség 
van a 285/2021. (V.7.) sz. határozat módosítására.  

A Hatósági Iroda tájékoztatása alapján a Kft. bejelentett és nyilvántartásba vett nyitvatartási ideje az alábbi 
volt: 

 hétfőtől - csütörtökig: 16.00 órától - 23.00 óráig, 

 pénteken: 16.00 órától – 24.00 óráig, 

 szombaton: 15.00 órától – 24.00 óráig, 

 vasárnap zárva. 
 

A Hatósági Iroda V/1296-6/2021 számú nyitvatartási idő módosításáról szóló értesítése alapján az üzlet 
bejelentett és nyilvántartásba vett módosított nyitvatartási ideje: 

- Hétfőtől – Csütörtökig: 13.00 órától – 23.00 óráig, 
- Pénteken és Szombaton: 13.00 órától – 24.00 óráig, 
- Vasárnap: zárva. 

 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) és (21) bekezdés szerint: 

„(2) 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 nem önkormányzati 
megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési 
munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében  a Városgazdálkodási Bizottság dönt, 



a döntés kiadmányozására és a közterület használatra vonatkozó szerződés megkötésére pedig a 
polgármester jogosult. 

(21) Amennyiben a Városgazdálkodási Bizottság ülése nem hívható össze a kérelem elbírálására 
vonatkozó határidőn belül, a polgármester Városgazdálkodási Bizottság utólagos tájékoztatása 
mellett dönthet a jelen rendeletben a Városgazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben.” 
 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján: 
„A vendéglátó üzletek nem eseti kitelepülésekor a közterületen zene szolgáltatása illetve a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével TV, projektor kihelyezése tilos. A kiszolgálás a vendéglátó üzletek 
éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti 
nyitvatartási engedélyben foglalt időtartamig, de legkorábban 06.00 órától legfeljebb 23.30 óráig 
végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24.00 óráig meg kell szüntetni. A Boráros tér-
Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala által határolt területen kialakított 
vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás maximális időtartamáról a 9. § (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározott alternatívák alapján a Városgazdálkodási Bizottság dönt. A közterületi vendéglátás üzleti 
körülményeit a kiszolgálás meghatározott befejezését követő fél órán belül meg kell szüntetni.”  

 
A Rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja alapján: 

„Az 1. számú mellékletben meghatározott 1. f) tevékenység esetében, amennyiben a  Városgazdálkodási 

Bizottság a kiadott állandó vagy eseti nyitvatartási engedélyben foglalt időtartamtól, de legfeljebb 23.30 

óráig tartó időponttól eltérően határozta meg a kiszolgálás maximális időtartamát 

- 21 óráig tartó használatig a díjtétel 80%-át, 
- 22 óráig tartó használatig a díjtétel 85 %-át, 
- 23 óráig tartó használatig a díjtétel 90 %-át, 
- 23.30 óráig tartó használatig a díjtétel 100 %-át 

 
kell megfizetni a Boráros tér- Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala által 
határolt területen.” 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott 1/f. tevékenység szerinti 
(előkert, terasz) I. sz. övezeti besorolása alapján a terasz kihelyezése után fizetendő közterület-használati díj:  

elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.): 
4.508 Ft/m²/hó 

főszezonban (06.01.-08.31.) 
6.772,-Ft/m²/hó. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kormány 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelete egyes 
veszélyhelyzeti intézkedésekről (továbbiakban: Kormányrendelet) 2.§ szerint: 

„(1) A közterület e rendelet szerinti használatára a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig a közterülethez közvetlenül 
csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) 
közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult. 

 
Fentiek alapján a kérelem elbírálásra 2021. június 30.-án Polgármester Asszony részére 
előterjesztésre került. 2021. július 12-én a Városüzemeltetési Iroda visszakapta az előterjesztést 
azzal, hogy a Városgazdálkodási Bizottság elé kell előterjeszteni a kérelmet. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a vendéglátó terasz kihelyezési 285/2021. (V.7.) számú (fenti) 
döntésnél csatolásra került a Társasház Közös képviselőjének a negatív véleménye, melyhez csatolva volt 
egy táblázat a terasz nyitás elleni 20 lakó tiltakozásának aláírásával. A döntés óta Irodánkra 1 lakótól érkezett 
3 panaszlevél. Levelében a teraszon történő és a bepakolással keltett zaj ellen szólal fel. Kisgyerekei, 
újszülöttje nem tud aludni, a cigarettafüst miatt nem tudnak ablakot nyitni és kéri, hogy a teraszon folytatható 
kiszolgálási időt 20.00 órában állapítsa meg a Tisztet Bizottság. (1 számú melléklet) A Hatósági Irodára nem 
érkezett panasz.  



Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Borbár Kft. hozzájárulást kapott a Budapest Közút Zrt-től 3 db 
parkolásgátló oszlop ideiglenes eltávolítására. Az oszlopokat eltávolította.  

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodása Bizottság döntését a határozat módosításával kapcsolatban. 
 
Budapest, 2021. szeptember 2. 

 

Baranyi Krisztina h. 
polgármester  
 

Reiner Roland s.k. 
alpolgármester 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy  
a 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
a Borbár Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10/B. 1/11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti - (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 

kerület Ferenc tér 1. szám előtti díszburkolatos parkoló 12 m2-es területére a közterület-használati 

megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. szeptember 9. napjától – 2021. október 31. 

napja közötti időszakra vonatkozóan vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához – 

vasárnapi zárvatartás mellett, hétfőtől - csütörtökig: 13.00 órától - 23.00 óráig, pénteken és szombaton: 13.00 

órától – 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva – az alábbi feltétellel hozzájárulok, 

melyre az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésben foglaltak alapján ingyenesen jogosult. 

A Budapest Közút Zrt. BPK/4914-2/2021 számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása szerinti 3 db 

parkolásgátló oszlop ideiglenes eltávolítása során az önkormányzat tulajdonában álló parkolásgátló oszlopok 

állapotának megőrzésével köteles tárolni és a vendéglátó terasz elbontása esetén a parkolásgátló oszlopokat 

az eredeti helyükre, szakszerűen, az eredeti állapotuknak megfelelően, eredeti magasságukban köteles 

visszahelyezni. 

 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
 

  
B./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy  
a 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatot nem módosítja. 

 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  
                                                                 


