Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: Sz-333/2019.

ELŐTERJESZTÉS
A Városgazdálkodási Bizottság
2019. december 2 -i ülésére
Tárgy:

Sugar Free Monkey Kft. közterület használati díjtartozás (6 havi)
részletekben történő megfizetése iránti kérelme

Előterjesztő:

Baranyi Krisztina 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
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.

x
x

Tisztelt Városgazdálkodási Bizottság!
Sugar Free Monkey Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Szamos utca 21/C. - továbbiakban: Kérelmező)
Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám alatt SUGAR FREE MONKEY nevű vendéglátó üzletet
üzemeltet. A benyújtott kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti
parkolósáv 25 m2-es területén üzemeltetett vendéglátó terasz után fizetendő közterület
használati díj tartozás 6 havi részletekben történő fizetésének engedélyezését kérte.
A Sugar Free Monkey Kft. részére a VVKB11/2019.(I.23.) számú határozat alapján Kp/4632/1/XXX.
számú közterület használati megállapodás került megkötésre a Budapest, Főváros IX. Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Ráday utca 1-3.
számú parkolósáv területére az alábbi bontásban:
- 2019. január 1. napjától – 2019. április 14. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan vendéglátó terasz
kiegészítő tárgy tárolásra vonatkozóan 3 m2-es területre,
- 2019. április 15. napjától – 2019. október 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan vendéglátó terasz
kihelyezésre vonatkozóan 25 m2-es területre,
- 2019. november 1. napjától – 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan vendéglátó
terasz kiegészítő tárgy tárolásra vonatkozóan 3 m2-es területre vonatkozóan.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Kérelmező 2019. évre vonatkozóan fizetendő közterület –
használati díja: 979.881,-Ft. A Pénzügyi Iroda kimutatása szerint 2019. november 20. napjáig
925.824,-Ft közterület-használati díjtartozást halmozott fel a Budapest IX. ker. Ráday utca 1-3.
szám előtti parkolósáv területén üzemeltetett vendéglátó terasz vonatkozásában. Fazekas Ádám a
Sugar Free Monkey Kft. ügyvezetője 2019. november 26. napján leigazolta a novemberi és december
havi közterület használati díj megfizetését, mely 2 x 13.524,-Ft = 27.048,-Ft. Fentiek alapján Kérelmező
2019. évre vonatkozóan fennálló díjtartozása 912.300,- Ft.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Kérelmező részletfizetési kérelmének indoklását az 1. számú
melléklet tartalmazza.
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 Városgazdálkodási Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében.
Budapest, 2019. november 29.
Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

A.HATÁROZATI JAVASLAT
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Sugar Free Monkey Kft. (székhelye: 2119 Pécel,
Szamos utca 21/C.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti parkolósáv 25
m2-es területére kihelyezett vendéglátó terasz után felhalmozott 912.300,-Ft közterület-használati
díjtartozás 6 havi egyenlő (152.050,-Ft/hó) részletekben történő megfizetését engedélyezi.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 15 nap
B.HATÁROZATI JAVASLAT
A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Sugar Free Monkey Kft. (székhelye: 2119 Pécel,
Szamos utca 21/C.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti parkolósáv 25
m2-es területére kihelyezett vendéglátó terasz után felhalmozott 912.300,-Ft közterület-használati
díjtartozás 6 havi egyenlő (152.050,-Ft/hó) részletekben történő megfizetését nem engedélyezi.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 15 nap

