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Tárgy:  Illés János közterület-használati díj mérséklése tárgyában benyújtott 
kérelme 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 

 
Készítette:  Városüzemeltetési Iroda 

Szili Adrián irodavezető 
  
 
 
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 Városgazdálkodási Bizottság! 

Illés János (lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 24.) Budapest IX. kerület Dési Huber utca 2. 
szám előtt ruhajavító pavilont üzemeltet. A benyújtott kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/8) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Dési Huber utca – Üllői út sarkán a gyalogjárda 29 m2-es területén álló pavilon után fizetendő 
közterület használati díj mérséklését kérte.   

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Illés János 2022. január 1. napjától az érintett közterület 
felújításának megkezdéséig, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig rendelkezik közterület használati 
engedéllyel a Budapest IX. kerület Dési Huber utca 2. szám előtti gyalogjárda 29 m2-es területére 
pavilon üzemeltetés céljára a 157/2021.(12.21.) közter számú polgármesteri döntés alapján. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § alapján: 

(3) c) „a 1. számú mellékletben meghatározottaz 1. a) III. Általános elbírálású közterületek övezeti 
kategóriában lévő pavilonok közterület-használati díjtételét - az alkoholárusítás kivételével - a 
lakossági igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében kérelemre a 
Városgazdálkodási Bizottság legfeljebb annak 80 %-ára mérsékelheti. 

 
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában lakossági igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységnek 
minősül a háztartási kisgép és eszközök javítása, ruhatisztítás, ruházati javító szolgáltatás, 
kulcsmásolás, cipőjavítás.” 

A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott 1/1. 
tevékenység szerinti (pavilon szeszesital kimérés nélkül) III. sz. övezeti besorolása alapján a pavilon 
után fizetendő közterület-használati díj: 1.640 Ft/m²/hó, díjmérsékléssel 1.312,- Ft/m²/hó. 

Fentiek alapján Illés János által a pavilon után fizetendő közterület használati díj összege díjmérséklés 
nélkül a 2022. január 1. – 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 285.360,-Ft, 
díjmérsékléssel 228.288,-Ft. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Kérelmezőnek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása 
nincs. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2022. január 18. 

Baranyi Krisztina s.k. 
polgármester  

 
A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Illés János (lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 
24.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám alatti  29 m2-es pavilon után fizetendő 1.640,-
Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2022. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig 20%-kal mérsékli, a 
fizetendő havi közterület-használati díj: 1.312,-Ft/m2/hó. 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Illés János (lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 
24.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám alatti 29 m2-es pavilon után fizetendő 1.640,-
Ft/m2/hó közterület-használati díjat nem mérsékli, a fizetendő havi közterület-használati díj: 1.640,-
Ft/m2/hó. 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 


