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  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
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.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A SMIRA MÉDIA GUARD Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 4. em. 11.) kérelmére a 
Kp/29101/2012/VI. sz. határozattal közterület-használati hozzájárulást kapott a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező (37005, 37697/2, 37680/2) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. 
ker. Thaly Kálmán u. 14-30. sz. előtti parkolósáv 140 m2-es területére filmforgatás céljára 2012. június 14. 
napjára. 
 
A Ferencvárosi Közterület-Felügyelet 2012. június 14-én a helyszínen ellenőrzést tartott, melynek során 
megállapították, hogy a Kft. az engedélyezett terület helyett 200 m2-es területet használt. A jogosulatlan 
közterület-használat miatt a 60 m2 közterületre a június hónapban hatályos, a Ferencvárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) számú rendelet alapján a Kp/29101-
5/2012/VI. számú határozattal  tízszeres közterület-használati díjat (1.075.380,-Ft-ot) állapítottunk meg.  
 
A SMIRA MÉDIA GUARD Kft. 2012. július 5-én kérelmet nyújtott be a tízszeres közterület-használati díj 
elengedése ügyében. Kérelmében leírta, hogy a költségvetésükben nem áll rendelkezésükre a fenti összeg és 
kigazdálkodni sem tudják. 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. 
(V.22.) sz. 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 kötelezett a felszólítástól számított 30 napon legalább négyhavi díjnak megfelelő összeg 
befizetését igazolja, 
- valamint a kötelezettnek nincs az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása, és tárgyévben a 13 § (3) 
bekezdése szerint összeg csak egyszer került megállapításra.” 
 
A SMIRA MÉDIA GUARD Kft. kérelmét a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
2012. július 10-én tartott ülésén megtárgyalta ás a VVKB 286/2012. (VII.10.) sz. határozattal az alábbi döntést 
hozta: 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a SMIRA MÉDIA GUARD 
Kft. 1.075.380,-Ft közterület-használati díjtartozásának 6 havi részletekben történő megfizetését engedélyezi.” 
 
A SMIRA MÉDIA GUARD Kft. 2012. július 30-án fellebbezést nyújtott be a Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság döntése ellen. A Kft. leírta, hogy tíz éve rendszeresen igényel közterületet a IX. 
kerületben filmforgatás céljára és eddig semmilyen probléma nem merült fel, mindig betartották a hatályos 
jogszabályokat. A Közterület-Felügyelet ellenőrzése után a Kft. azonnal megszüntette a többlethasználatot. 
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A SMIRA MÉDIA Kft. a Kp/29101-5/2012/VI. sz. határozatban megállapított 1.075.380,-Ft-ot nem tudja kifzetni, 
ezért kéri a Tisztelt Képviselő-testületettől a jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított tízszeres 
közterület-használati díj 50 %-ra történő csökkentését. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet, melynek 2. § (1) bekezdése alapján a közterület 
rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása, - illetve a 
konténer elhelyezés esetét kivéve - hozzájárulást is tartalmazó szerződés kötése (a továbbiakban együtt: 
közterület-használati hozzájárulás) szükséges. A 6. § (13) bekezdése alapján a polgármester, illetve a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság kérelmet elutasító döntése ellen a kérelmező 
15 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat fellebbezéssel. A 20. § (1) bekezdése alapján a rendelet 
rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a már beadott, de még el nem bírált kérelmekre is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az ügyben. 
 
Budapest, 2012. szeptember 27. 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
Határozati javaslat:  
 
A alternatíva: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntését megváltoztatva a fellebbezésben foglaltaknak helyt 
ad, és úgy dönt, hogy a SMIRA MÉDIA GUARD Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 4. em. 
11.) 1.075.380,-Ft közterület-használati díjtartozásának 50 %-ig történő csökkentését  és a fennmaradó összeg 6 
havi részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
 
B alternatíva: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntését helyben hagyva a fellebbezésben foglaltaknak nem 
ad helyt, és úgy dönt, hogy a SMIRA MÉDIA GUARD Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
4. em. 11.) 1.075.380,-Ft közterület-használati díjtartozásának 50 %-ig történő csökkentését nem engedélyezi. 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 

 
 
 

 


