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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
Péterfai Anikó egyéni vállalkozó (cím: 1108, Budapest, Mélytó utca 4. III: 14.) részére a Budapest IX. ker. 
Határ út 38236/11 hrsz-ú gyalogjárda 32 m2-es területén álló, 31. sz. pavilon közterület-használati engedély 
nélkül történő használata miatt a 2014. január 1. - 2014. június 30. közötti időszakra 7.384.320,-Ft emelt 
összegű közterület-használati díj került megállapításra. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Péterfai Anikó közterület - használati megállapodása 2013. 
december 31-én lejárt, mely nem került meghosszabbításra. A közterület-használati megállapodást Péterfai 
Anikóval a kerület a továbbiakban nem kötött, mert a Határ út 38236/11 hrsz-ú területén álló pavilonokat el kell 
bontani, a közlekedési csomópont Budapest Főváros Önkormányzata által történő átépítése érdekében. 
 
2014. március 5. napján felszólító levél került kiküldésre Péterfai Anikó részére, melyben felszólítottuk, hogy 
tegyen eleget a bontási kötelezettségének.  
 
2014. július 15-én a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Adó 
Osztálya a KÜ-14281/6/2014. számú határozatával a 31. számú pavilonban folytatott kereskedelmi 
tevékenységet megtiltotta.  
 
Péterfai Anikó a fentieknek részben eleget tett, mert a tevékenységét a határozatnak megfelelően 
megszüntette a pavilont bezárta, és kipakolt belőle, de nem bontotta el és erre vonatkozóan semmiféle 
kérelmet nem nyújtott be, hogy szándékában áll elbontani, amihez segítséget kérne az Önkormányzattól.  
 
A Kp/20940/8/2014/VI. számú - jogosulatlan közterület használat jogkövetkezményét megállapító – döntéssel 
kapcsolatban Péterfai Anikó kérelmet nyújtott be, melyben kérte a kiszabott ötszörös közterület-használati díj 
50 %-ban történő csökkentését.  
 
Kérelmében előadta, hogy mivel be kellett zárnia a pavilont és azóta sem talált még munkát, jelenleg is 
munkanélküli, így nem tudja kifizetni a 7.384.320,-Ft összeget.  
 
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.” 
 
A rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében: 
„Amennyiben a kötelezettnek az önkormányzat felé egyéb jogcímen lejárt tartozása nincs és tárgyévben a 13. 
§ (3) bekezdése szerinti összeg legfeljebb kétszer került megállapításra, a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság kérelemre, méltányosságból: 
a) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított összeget legfeljebb 50%-os mértékben csökkentheti  
b) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított teljes összeg 6 havi részletfizetésének engedélyezéséről 
dönthet. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Péterfai Anikó részére 2014-ben a 13.§ (3) bekezdés szerinti összeg 
egyszer került megállapításra és az Önkormányzat irányába fennálló díjtartozása nincs. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 
 
Budapest, 2014. január 22. 
 
 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 
 
 



 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Péterfai Anikó egyéni 
vállalkozó (cím: 1108, Budapest, Mélytó utca 4. III. 14.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/11) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Határ út gyalogjárda 
32 m2 –es területére a 31. sz. pavilon közterület-használati engedély nélkül történő használata után kiszabott 
7.384.320,-Ft közterület használati díjtartozás 50 %-os mértékben csökkenti, 3.692.160,-Ft-ra, melyet 
egyösszegben köteles megfizetni. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Péterfai Anikó egyéni 
vállalkozó (cím: 1108, Budapest, Mélytó utca 4. III. 14.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/11) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Határ út gyalogjárda 
32 m2 –es területére a 31. sz. pavilon közterület-használati engedély nélkül történő használata után kiszabott 
7.384.320,-Ft közterület használati díjtartozás csökkentését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 


