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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! 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Iroda a VVKB 
237/2017. (VI.21.) számú határozat visszavonását kéri a Tisztelt Bizottságtól: 

A VVKB 237/2017. (VI.21.) számú határozat: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Sayd Merza Kft. (1098 
Budapest, Pöttyös utca metrófelszín 7. számú pavilon) részére a Budapest IX. kerület Pöttyös utca metrófelszín 
gyalogjárda 5 m2-es területére a 2017. június 22. – 2017. december 31. közötti időszakra meghatározott 
közterület használati díj összegét 2017. június 22. napjától addig, amíg a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. 
rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a pavilon üresen áll, de legkésőbb 2017. december 31. 
napjáig 20 %-ra mérsékli.” 
 

A fenti határozat alapján 2017. június 28. napján elkészítésre került a Kp/3353/6/2017/XXX számú közterület 
használati megállapodás módosítása az üresen álló pavilon közterület-használati díj összegének csökkentésére 
vonatkozóan. Az ügyfél értesítését több alkalommal is megkísérelte az iroda, telefonon és elektronikus 
formában is. 2017. június 28. napja óta nem írta alá a megállapodás módosítást, nem vette át azt, így a 
díjmérséklést nem tudtuk eszközölni.  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kft. fizeti a 100% közterület-használati díjat.  

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján: 

„a) Az 1. számú mellékletben meghatározott 1. a) pavilonok esetében, amennyiben üresen áll a pavilon, a 
fizetendő közterület-használati díj kérelemre, legfeljebb 1 évig 20 %-ra csökkenthető. A 
díjcsökkentésről a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A 
díjcsökkentés abban az esetben lehetséges, ha a kérelmezőnek, a kérelmező tulajdonában álló 
gazdasági társaságnak, a gazdasági társaság tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben – 
jogcímtől függetlenül - lejárt tartozása nincs, és a tevékenységét is megszüntette. Amennyiben a 
kérelmező a jóváhagyás után elmulasztja bejelenteni, hogy a pavilon már nem áll üresen, a Bizottság 
döntését vissza kell vonni és az egyébként fizetendő közterület-használati díjat köteles fizetni a 
továbbiakban.” 

 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a 1. számú mellékletben meghatározott 1/a. tevékenység szerinti (pavilon 
szeszesital kimérés nélkül) II. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  

 
5.127,-Ft/m²/hó 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a határozat visszavonása ügyében. 

Budapest, 2017. szeptember 19. 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 237/2017. (VI.21.) 
számú határozatát visszavonja. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


