
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Auguszt Olga és Auguszt-Arató Auguszta, mint a Budapest, XI. kerület Barackfa utca 2.             
szám alatti ingatlan tulajdonosai és az azonos címen működő cukrászda ügyvezetői a            
közterület hosszú távú, 2017. szeptember 1. napjától 2022. szeptember 1. napjáig tartó            
időszakra történő használatának engedélyezését kérik Önkormányzatunktól. 
  
A Márton Áron tér újratervezése során derült fény arra, hogy a 2260/4 hrsz-ú ingatlan              
kerítése természetben nem a jogi telekhatáron fekszik. A (2338/4) hrsz-ú ingatlanból 145            
m2-t, a (2239) hrsz-ú ingatlanból 48 m2-t, összesen 193 m2-t a 2260/4 hrsz-ú ingatlanhoz              
kerítve használnak.  
  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK számú rendelet (a             
továbbiakban: Közterület rendelet) 2. melléklet D/2 – kertszerű használat I. fokozottan           
kiemelt övezeti díjkategória (500,-Ft/m2/év) – pontjának figyelembe vételével a 145 m2           
nagyságú területre a közterület-használat díja 72.500,-Ft/év, a 48 m2 nagyságú területre a            
Közterület rendelet 2. melléklet D/2 – kertszerű használat III. egyéb övezeti díjkategória            
(300,-Ft/m2/év) – pontjának figyelembe vételével 14.400,-Ft/év, összesen 86.900,-Ft/év. 
  
A felépítmény tulajdonosai 20 éve abban a hiszemben birtokolják az ingatlant, hogy annak             
kerítéssel határolt területe a tulajdonukban van. A 70 éves kerítést uniós pályázatból            
újraépítették, a közterületen lépcsőt, támfalat építettek, a gesztenyefákat gondozzák,         
permetezik, a terület gyommentesítését, tisztántartását elvégzik annak érdekében, hogy a száz           
éves házban működő cukrászdához méltó környezetet biztosítsanak.  
  
A tulajdonosok azzal a kéréssel fordulnak Önkormányzatunkhoz, hogy a fentiekre tekintettel           
méltányosságból a közterület-használati díj megfizetésétől tekintsen el és a közterület hosszú           
távú használatát engedélyezze.  
  
A Közterület rendelet 11. § (2) bekezdése alapján „a közterület-használathoz szükséges           
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az egy évet meghaladó időtartamú        
közterület-használat esetében a Képviselő-testület dönt.” 
  
 A Közterület rendelet 23. § (5) bekezdése alapján: 
  
„A közterület-használati díj mértéke a Gazdasági Bizottság javaslata alapján         
méltányosságból csökkenthető, különösen az alábbi szempontok figyelembevétele mellett: 
a kérelmező szociális körülményei, 
a piaci körülmények, 
közfeladat ellátó tevékenységhez való kapcsolódás esetén.” 
  
  



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hosszú távú közterület-használat           
ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. szeptember 7.  

  
  
  
    dr. Hoffmann Tamás   

  
  
  

  
 


