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A Pedrano Construction Hungary Kft. a Budapest, XI. kerület Boldizsár u. 1. szám (hrsz.:              
2824/12 és 2824/13) előtti közterületen a Budapest One Irodaház környezetében építési           
munkát és környezetrendezést folytat, amelynek keretén belül új parkolóhelyek kerülnek          
kialakításra. Az Irodaház belső kertje az épület átadását követően, – egy későbbi            
megállapodásban foglaltak szerint – a közhasználatra lesz megnyitva, amelybe árnyékoló          
gombák, vízjátékok, ülőalkalmatosságok kerülnek elhelyezésre, valamint biztosítva lesz nyílt         
wifi hálózat is. 

A közterület-használat ideje 2019. augusztus 21. napjától 2020. augusztus 20. napjáig tart,            
területe 1.118 m2, amelyből 1.098 m2 –t felvonulási területként használnak, 2 x 10 m2              
alapterületen sittes konténereket helyeznek el. 

A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet (a            
továbbiakban: Rendelet) 2. sz. melléklet „E/1” pont alapján – építési munkával kapcsolatos            
felvonulási terület, deponálás, építőanyag, állvány elhelyezése III. egyéb közterületi övezeti          
díjkategória 100,-Ft/m2/nap figyelembevételével – 365 napra a közterület-használat díja 1.098          
m2 esetén 40.077.000,-Ft lenne. 

A Rendelet 2. sz. melléklet „E/2” pontja alapján – építési konténer, felvonuláshoz szükséges             
anyagtároló és személyi tartózkodásra alkalmas konténer, III. egyéb közterületi övezeti          
díjkategória 200,-Ft/m2/nap figyelembevételével – 365 napra a közterület-használat díja 20          
m2 területre 1.460.000,-Ft. Összesen 41.537.000,-Ft. 

Az ügyvezető - lehetőség szerint 90 % díjkedvezmény alkalmazásával - a           
közterület-használati díj mérsékelt összegen történő megállapítását kéri, tekintettel arra, hogy          
a környezetrendezés érinti az irodaház környékét, amely jelentős mértékben hozzájárul          
Őrmező fejlődéséhez. 

Fenti kérelmet a Gazdasági Bizottság 2019. július 10-ei ülése elé terjesztettük, amelynek            
során T. Bizottság kérte a Társaság arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Irodaház belső             
kertje az épület átadását követően a közönség számára meg lesz nyitva, a lakosság által              
látogatható lesz. Az erre vonatkozó nyilatkozat Önkormányzatunkhoz megérkezett. 

A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági            
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető. 

  

  



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni           
szíveskedjen. 

  

Budapest, 2019. július 29.  
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