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Tisztelt Városgazdálkodási Bizottság! 

Ritli Edit (továbbiakban: Kérelmező, 1098 Budapest. Aranyvirág sétány 112.) a 142/2021. (12.09.) 
közter számú polgármesteri döntés alapján a Budapest IX. kerület Ifjúmunkás utca – Dési Huber 
utca sarok gyalogjárda területén álló 26 m2-es pavilon üzemeltetése céljára 2022. január 1. – 2022. 
december 31. közötti időszakra vonatkozóan rendelkezik pavilon üzemeltetés céljára közterület 
használati tulajdonosi hozzájárulással.  

Ritli Edit 2021. december 1. napján kérelmet nyújtott be, melyben kérelmezte, hogy a pavilonja után 
megállapított közterület használati díj 80 %-os csökkentésre kerüljön. Kérelmét az indoklással az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Kérelmező a 639/2020.(XII.03.) számú önkormányzati 
határozat alapján 2021. január 1. napjától – 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra 
meghatározott közterület használati díj összegét 2021. január 1. napjától addig, amíg Ritli Edit a 
pavilonban csak heti 2 alkalommal folytat üzleti tevékenységet, de legkésőbb 2021. december 31. 
napjáig 80% díjkedvezményt kapott.  
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében 50%-
ig a polgármester 50% felett a Városgazdálkodási Bizottság díjkedvezményt adhat.  

Rendelet) 15. § (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 Városgazdálkodási Bizottság.” 

 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a 1. számú mellékletben meghatározott 1/a. tevékenység 
szerinti (pavilon szeszesital kimérés nélkül) III. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  

1.640,-Ft/m²/hó. 
 

Kérelmező által a 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakra a Budapest IX. kerület Dési 
Huber utca – Ifjúmunkás utca kereszteződés gyalogjárdájának 26 m2-es területe után fizetendő 
közterület használati díj összege mérséklés nélkül összesen 511.680,-Ft. 

A Kérelmező által a 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakra fizetendő közterület 
használati díj összege – amennyiben a díjmérséklést megkapja 80 %-ra – összesen 102.336,-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 Ritli Edit (1098 Budapest. Aranyvirág sétány 112.) 
részére a Budapest IX. kerület Dési Huber utca – Ifjúmunkás utca kereszteződés gyalogjárdájának 26 
m2-es területére a 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakra meghatározott közterület 
használati díj összegét 2022. január 1. napjától addig, amíg Ritli Edit a pavilonban csak heti egy 
alkalommal folytat üzleti tevékenységet, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig 20 %-ra mérsékli. 
 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Ritli Edit (1098 Budapest. Aranyvirág sétány 112.) 
részére a Budapest IX. kerület Dési Huber utca – Ifjúmunkás utca kereszteződés gyalogjárdájának 26 
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 


