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Tárgy:  Balázs Józsefné közterület használati díjtartozás (6 havi) részletekben 
történő megfizetése iránti kérelme 

 
Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester 

 
Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 

Szili Adrián irodavezető 
 Rudalics Márta ügyintéző 
 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

Balázs József Gáborné (lakcíme: 1165 Budapest, Perjés utca 52.) Budapest IX. kerület Pöttyös utca – 
Üllői úti metrófelszín 8. számú zöldség, gyümölcs, élelmiszer árusítására szolgáló pavilont üzemeltet. A 
benyújtott kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (38299/5) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Pöttyös utca – Üllői úti metrófelszín  
előtti gyalogjárda 27 m2-es  területén kihelyezett pavilon után fizetendő közterület használati díj 6 
havi részletekben történő fizetésének engedélyezését kérte.  
Balázs József Gáborné részére Polgármester Úr 96/2016 (12.22.) közter hiv. számú polgármesteri 
döntése alapján Kp/4384/3/2016/XXX. számú közterület használati megállapodás került megkötésre 
2017. január 1. napjától – 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a Budapest, 
Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/5) hrsz-ú közterületre, Budapest 
IX. ker. Pöttyös utca – Üllői úti metrófelszín 8. számú zöldség, gyümölcs, élelmiszer árusítására 
szolgáló pavilonra vonatkozóan. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Balázs József Gáborné havonta fizetendő közterület – 
használati díja: 138.429,-Ft. A Pénzügyi Iroda kimutatása szerint 2018. január 22. napjáig 692.145,-Ft 
közterület-használati díjtartozást halmozott fel a Budapest IX. ker. Pöttyös utca – Üllői úti 
metrófelszín 8. számú zöldség, gyümölcs, élelmiszer árusítására szolgáló pavilon 27 m2-es területe 
vonatkozásában. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Balázs József Gáborné a 2018. április 27– én beadott 
kérelmében előadta, hogy az előző bérlője nem fizetett, az üzletben felújításokat kellett végezni, 
mert beázott a tető és zárlat keletkezett, továbbá, hogy sajnos rokkantnyugdíjas és nem megy az 
üzlet. Kéri, hogy az elmaradt közterület-használati díj 6 havi részletekben történő kifizetését 
engedélyezze a Tisztelt Bizottság.  
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 15.§ (8) bekezdése 
szerint: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben 
kérelemre dönthet a közterület-használati díjtartozás maximum hat havi részletben történő 
megfizetésének engedélyezéséről.” 

 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2018. május 9.                                                                      
                                                                                                                         
 
                                                                                                                         dr. Bácskai János s.k. 
     polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A.HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Balázs József 
Gáborné (lakcíme: 1165 Budapest, Perjés utca 52.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/5) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Pöttyös utca – Üllői úti metrófelszínen a gyalogjárda 27m2-es  területére kihelyezett pavilon után 
felhalmozott 692.145,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő (115.358,-Ft/hó) részletekben 
történő megfizetését engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

B.HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Balázs József 
Gáborné (lakcíme: 1165 Budapest, Perjés utca 52.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/5) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
kerület Pöttyös utca – Üllői úti metrófelszínen a gyalogjárda 27 m2-es területére kihelyezett pavilon után 
felhalmozott 692.145,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő (115.358,-Ft/hó) részletekben 
történő megfizetését nem engedélyezi.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 


