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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.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 
 
Az ADDIS Bt. (székhelye:1073 Budapest Kertész u. 18. fsz. 6.) kérelmére a Kp/45102/2010/V. sz. határozattal 
közterület-használati hozzájárulást kapott a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának  
tulajdonát képező (38264/12) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület  Haller u. - Óbester u. 
kereszteződésénél álló 9 m2-es pavilon lángos, gyros (szeszmentes büfé) működtetése céljára 2011. január 
1.napjától - 2012.december 31.napjáig terjedő időszakra. 
 
Az ADDIS Bt. kérelmében előadta, hogy már 11 éve végzi vendéglátó szolgáltatását a lakosság 
megelégedésére, eddig igyekezett a díjakat határidőre megfizetni. Az ADDIS Bt. a Budapest IX. ker. Haller u. - 
Óbester u. kereszteződésénél álló 9 m2-es pavilon lángos, gyros (szeszmentes büfé) után felhalmozott 
közterület-használati díjhátralékának (273.177,- Ft) 6 havi részletekben történő megfizetését kérelmezi. 
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 17.§ (1) bek. értelmében: 
 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben kérelemre dönthet a 
közterület-használati díj maximum hat havi részletben történő megfizetésének engedélyezéséről.” 
 

 
Kérem a T. Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2012. augusztus 23. 
 
                                                                                                                 dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                                                   polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az ADDIS 
BT.(székhelye:1073 Budapest, Kertész u. 18.) részére a Budapest IX. Haller u. – Óbester u. 
kereszteződésénél álló 9 m2-es pavilonból lángos, gyros (szeszmentes büfé) működtetése után felhalmozott 
273.177,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő (45.529,-Ft - os) részletekben történő megfizetését  
 

a) engedélyezi 
b) nem engedélyezi 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       

 
 


