
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Újbuda Önkormányzata a Budapest XI. kerület, Fehérvári út – Vegyész utca – Fegyvernek             
utca által körülhatárolt közterületen álló pavilonokat a korábbi tulajdonosoktól         
közterület-használati díjtartozás beszámításával megvásárolta és megvalósította azok       
rekonstrukcióját. 
Az önkormányzati beruházás eredményeként magas minőségi színvonalú pavilonok alakultak         
ki. 
  
A 2 db önkormányzati tulajdonú pavilon hasznosítása során az Önkormányzat célja a            
lakosság igényeit szolgáló, esetleg közösségi kapcsolatoknak is teret adó helyszín biztosítása,           
ezért ott leginkább cukrászda, fagylaltozó, kávézó kialakítása képzelhető el szeszesital          
árusítás nélkül. A környezet tisztaságának és rendezettségének folyamatos fenntartása         
követelmény a leendő bérlővel szemben. 
  
A T. Bizottság 2020. január 22-ei ülésén az önkormányzati tulajdonú, 2 db, egyenként 22 m2               
alapterületű pavilon pályázat útján történő hasznosításáról döntött. 
A bérleti díj megállapításánál a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015.           
(IV.29.) XI.ÖK számú rendelet (a továbbiakban: Közterület rendelet) 2. sz. melléklet C/6            
pontjában foglaltak figyelembevételével – önkormányzati tulajdonú árusító pavilon, III.         
egyéb övezet, 8.000,-Ft/m2/hónap díjkategória – a bérleti díj alsó határa 22 m2 alapterületű             
pavilonok esetében 176.000,-Ft/hó/pavilon összegben került meghatározásra.  
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, 2020. február 27. napján 12 óráig pályázat             
nem érkezett be Önkormányzatunkhoz. A pavilon hasznosítása iránt érdeklődők ezt az           
összeget túlzottan magasnak találták. 
  
A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűntetését (2020. június 18.) követően T.           
Bizottság 2020. június 24-ei ülésén 150/GB/2020. (VI.24.) határozatában ismételten pályázat          
kiírásáról döntött a határozat 1. és 2. számú mellékletében meghatározott feltételekkel. 
  
A Közterület rendelet önkormányzati tulajdonú pavilon pályázat útján történő hasznosítására          
rendelkezést nem tartalmaz, ezért az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás            
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX.26.) XI.ÖK rendelet és          
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való          
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI.ÖK rendelet előírásai alkalmazhatók.  
Az Önkormányzat a helyiségek bérbeadása során fajlagos díjtáblázatot alkalmaz, amely          
alapján 22 m2 alapterületű helyiség bérleti díja 66.572,-Ft/hó összeg lenne. A díjtáblázatban            
feltüntetett díj minimum tételt jelöl. 
  
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, 2020. július 30. csütörtök 13 óráig 1 db              
pályázat érkezett be Önkormányzatunkhoz. 



Hussini Ali egyéni vállalkozó az „A” jelű pavilonban gluténmentes hamburgerező büfé           
kialakítását és működtetését tervezi. A bérbevétel tervezett időtartama 5 év. A pályázati lap             
alapján a megajánlott bérleti díj 160.000,-Ft/hónap. A pályázat bontási jegyzőkönyvében          
foglaltak alapján az egyéni vállalkozó az adó és köztartozásokra vonatkozó nemleges           
nyilatkozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóigazolását kivéve benyújtotta, amelynek          
pótlását 8 napon belül vállalta. Ezen kötelezettségének eleget tett. A 420.000,-Ft pályázati            
biztosíték befizetésre került. 
  
A „B” jelű pavilon hasznosítására vonatkozóan pályázat nem érkezett. A régi pavilon            
tulajdonosától, Schmidt Évától egyéni kérelem érkezett Önkormányzatunkhoz. A vállalkozó         
a tulajdonát képező pavilonban 2019. június 16. napjáig virágárusító tevékenységet folytatott.           
Ezt követően az Önkormányzat a pavilonokat azok rekonstrukciója és a környezet rendezése            
érdekében közterület-használati díj beszámítással megvásárolta.  
Az egyéni vállalkozó a pavilont 2020. szeptember 1. napjától tudná hasznosítani           
50.000,-Ft/hónap bérleti díj megfizetése mellett havi részletfizetéssel virágárusítás céljára.         
Üzleti tevékenységének szünetelése és a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés          
következében erre nagyobb összeget nem tud fordítani. A helyiség berendezése, az árukészlet            
felvásárlása és a jogszabályokban előírt rendelkezéseknek való megfelelés jelentős tőkét          
igényel.  
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a pályázat eredményességének megállapításáról döntését          
meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2020. augusztus 10. 
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