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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A BMC Budapest Music Center Kft. (1093 Budapest Lónyay u. 41.) és a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 2012. július 30. napján Kp/1839-9/2012/VI. számon használati megállapodást 
kötött az önkormányzat tulajdonát képező (37063 és 37048) hrsz-ú közterületekre a Budapest IX. ker. Mátyás 
u. 8. szám előtti gyalogjárda 105 m2-es  és a Budapest IX. ker. Imre u. 6. szám előtti gyalogjárda és félútpálya 
112 m2-es területére, összesen: 217 m2 közterületre. A Használati megállapodásban a BMC Budapest Music 
Center Kft. részére 666.883,-Ft közterület-használati díjfizetési kötelezettség lett megállapítva a közterület-
használat időtartamára, 2012. augusztus 1. napjától - 2012. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan. A BMC Budapest Music Center Kft. a közterület-használati díjat nem fizette meg. 
 
A BMC Budapest Music Center 2012. október 8-án benyújtott kérelmében a Kp/1839-9/2012/VI. számú 
használati megállapodásban előírt 666.883,-Ft közterület-használati díj tartozás elengedését kérte. 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 19/2012. (V.22.) sz. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján: 
„A felhalmozott közterület-használati díj követelést a közterület használó indokolt kérelmére 
 a)500.000 Ft összegig a polgármester; 
 b)500.000 Ft feletti összeg esetében a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság elengedheti.” 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 398/2012.(XI.07.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a BMC Budapest Music Center Kft. (1093 Budapest Lónyai u. 41.) részére a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületre, a Budapest IX. 
ker. Imre u. 6. szám előtti  gyalogjárda és parkoló 112 m²-es részére és a Budapest IX. ker. Mátyás u. 8. szám 
előtti gyalogjárda 105 m²-es részére, összesen: 217 m²-es területre vonatkozóan  a  Kp/1839-9/2012/VI. 
számú használati megállapodásban előírt 666.883,-Ft közterület használati díjat nem engedi el. 
 
A BMC Budapest Music Center Kft. 2012. november 26-án fellebbezést nyújtott be a VVKB 398/2012 (XI.07.) 
számú határozata ellen, melyben kérte a Kp/1839-9/2012/VI. számú használati megállapodásban 
meghatározott 666.883,-Ft közterület-használati díj tartozás elengedését. Indokként előadta, hogy a zenei 
központ beruházásának kivitelezési költségei teljesen felemésztették anyagi tartalékaikat. A zenei központ 
olyan közhasznú kulturális intézmény lesz, amely egyedülálló művelődési lehetőséget fog nyújtani, emelve 
ezzel a kerület kulturális jelentőségét a fővárosban és az országban is. A BMC mostani ingyenes 
szolgáltatásai a felépülő központban kibővítve várják majd a kerület és a város lakóit. 
 
Kérem a T. Képviselő-testület döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2012. november 27. 
 
                                                                                                               dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                                                   polgármester 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a BMC Budapest Music Center Kft. (1093 Budapest Lónyay u. 41.) 
kérelmének helyt adva a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 398/2012. 
(XI.7.) számú határozatát megváltoztatja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (37063 és 37048) hrsz-ú közterületekre, a Budapest IX. ker. Mátyás u. 8. szám előtti 
gyalogjárda 105 m2-es részére, és a Budapest IX. ker. Imre u. 6. szám előtti gyalogjárda és parkoló 112 m2-es 
részére, összesen 217 m2-es területére fizetendő 666.883,-Ft közterület-használati díjat elengedi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       

 
 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a BMC Budapest Music Center Kft. (1093 Budapest Lónyay u. 41.) 
kérelmének nem ad helyt a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 
398/2012. (XI.7.) számú határozatát helyben hagyja, a Kp/1839-9/2012/VI. számú használati 
megállapodásban előírt 666.883,-Ft közterület-használati díjat nem engedi el. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       
 


