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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER  

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

Markovics Józsefné egyéni vállalkozó (1098 Budapest Kosárka sétány 3. II. 10.) kérelmére a 
Kp/25127/2010/V. sz. határozattal közterület-használati hozzájárulást kapott a Bp. Főv. IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/98) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX., 
Csengettyű u. 8. szám alatt lévő 19 m²-es pavilonra zöldség-gyümölcs árusítása céljára 2010. július 1. napjától 
2012. december 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy Markovics Józsefné, a 2012. 05. 21-én benyújtott kérelmében előadta, 
hogy a pavilon 14 éve a tulajdonában van, a bolt forgalma olyannyira lecsökkent, hogy  saját költségeit sem 
tudja kitermelni. A kérelmező előadta, hogy 2011. október óta nyugdíjas a boltot bezárta, a pavilont szeretné 
értékesíteni. Markovics Józsefné kérte a pavilon közterület-használati díj fizetésének szüneteltetését 2012. 
június - 2012. augusztus (3 hónapra) hónapokra vonatkozóan.  
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy Markovics Józsefné a Kp/24798/2012/VI. számon kiküldött hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, a Csengettyű u. 8. szám alatti pavilon bezárását tartalmazó 
bejelentésről szóló igazolást nem nyújtotta be. A kérelmező a pavilon után a közterület-használati díjat 2012. 
05.31-ig fizette. Markovics Józsefné jelenlegi díjhátraléka: 93.477,- Ft. 

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 16. § (5) bek. szerint:  

 „Indokolt esetben - a közterület-használó kérelmére - a Városfejlesztési, Városgazdálkodási, és 
Környezetvédelmi Bizottság a közterület használat megszüntetése nélkül mérsékelheti, vagy 3 hónapra 
szüneteltetheti a közterület-használati díj fizetését. Ezt meghaladó mértékű mérséklésről, vagy 
szüneteltetésről a Képviselő-testület dönthet minősített többséggel.” 

A hivatkozott jogszabályi hely 2012. július 15. napjától hatályos, azonban ezt követően bizottsági ülés 
összehívására már nem került sor. Erre tekintettel az ügyfél által kért díj szüneteltetésére csak 2012. július 15. 
napjától nyílik lehetőség. Fentiek alapján kérem, hogy a Tisztelt Bizottság visszamenőlegesen bírálja el a 
kérelmet. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2012. augusztus 30. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
Határozati javaslat:  
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Markovics Józsefné 
egyéni vállalkozó (1098 Budapest Kosárka sétány. 3. II.10.) részére - a Budapest IX. ker. Csengettyű u. 8. 
szám alatt lévő pavilonra vonatkozóan - a közterület-használati díjfizetési kötelezettségének 2012. július 15. 
napjától - 2012. október 15. napjáig történő szüneteltetését  

a) engedélyezi; 
b) nem engedélyezi. 

 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 


