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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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Megfelelő rész X-szel kitöltendő.

x

x

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!
A BEGOM Kft. (székhelye: 1214 Budapest, Zrínyi u. 2/A. 1. em. 1.) Budapest IX. ker. Ráday u. 5. szám
alatt „TANDOORI ÉTTEREM” néven vendéglátó egységet üzemeltet. A Kft. részére a 2013. október 1. –
2013. október 14. közötti időszak vonatkozásában vendéglátó-terasz kiegészítő tárgy (3 darab
napernyőtalp) a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti útpálya területén történő engedély
nélküli tárolása miatt ötszörös, 31.500,-Ft összegű közterület-használati díjat megállapító döntés került
kiadásra.
A Kft. 2013. szeptember 30-ig rendelkezett közterület-használati hozzájárulással a Budapest IX. kerület
Ráday utca 5. szám előtti útpálya területére vonatkozóan, vendéglátó-terasz kihelyezése céljára.
A Kp/6495/7/2013/VI. számú - jogosulatlan közterület használat jogkövetkezményét megállapító döntés ellen a BEGOM Kft. 2013. december 2-án kérelmet nyújtott be, melyben kérte a kiszabott
ötszörös közterület-használati díj törlését.
A Kft. a benyújtott kérelmében előadta, hogy nem tudtak arról, hogy a napernyőtalpak közterületen
történő tárolására kérelmet kellett volna benyújtania 2013. szeptember 30-át megelőzően. A BEGOM
Kft. 2013. október 7-én nyújtotta be a hosszabbítási kérelmét, melyet a Bizottság a VVKB 296/2013.
(X.16.) számú határozatával hagyott jóvá.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, a BEGOM Kft. részére TV, projektor engedély nélküli kihelyezése
miatt már került megállapításra ötszörös, 225.000,-Ft összegű közterület-használati díj, amit a Bizottság
a VVKB 253/2013. (VIII.23.) számú határozatával a felére, 112.500,-Ft-ra csökkentett.
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 13.§ (3)
bekezdése szerint:
„Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, a
hozzájárulás nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj
ötszörösének megfizetésére lehet kötelezni a használat időtartamára.”
17.§ (2) bekezdése
„A rendelet 13.§ (3) bekezdése alapján megállapított összeget a Városfejlesztési, Városgazdálkodási,
és Környezetvédelmi Bizottság méltányosságból legfeljebb 50%-ig történő csökkentéséről, valamint az
így fennmaradó tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről dönthet, amennyiben a
kötelezettnek nincs az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása és tárgyévben a 13. § (3)
bekezdése szerinti összeg csak egyszer került megállapításra.”
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a BEGOM Kft. részére 2013-ban a 13.§ (3) bekezdés szerinti
összeg két alkalommal került megállapításra, amely miatt díjmérséklésre, illetve részletfizetésre nincs
lehetőség.
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében!
Budapest, 2013. december 3.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BEGOM Kft.
(székhelye: 1214 Budapest, Zrínyi u. 2/A. 1. em. 1.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Ráday u. 5. sz.
előtti útpálya területére a 2013. október 1. – 2013. október 14. közötti időszakra vendéglátó-terasz
kiegészítő tárgy (3 darab napernyőtalp) közterületen történő tárolása után kiszabott 31.500,-Ft
közterület használati díjtartozást nem csökkenti és nem engedélyezi a részletfizetést.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 15 nap

