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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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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A Pizza Pane Kft. (cím: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) a Budapest IX. kerület Ráday utca 22.. szám alatt 
„PINK CADILLAC PIZZÉRIA” néven vendéglátó egységet üzemeltet.  

A Bizottság döntése alapján a Kp/33617/1/2014/VI. számú és a Kp/33619/1/2014/VI. számú közterület - 
használati megállapodásokat kötött a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (36929) hrsz-ú közterületekre, a Budapest, IX. ker. Ráday utca 22. szám előtti gyalogjárda 20 m2-es, 
valamint Budapest, IX. ker. Ráday utca 19. szám előtti használaton kívüli buszmegálló 19 m2-es területére 
vendéglátó terasz kihelyezése céljára 2014. október 1. napjától - 2014. október 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Pizza Pane Kft fizetendő közterület – használati díja: 175.812,-Ft. 
Az elmúlt 1 hónap folyamán 175.812,-Ft közterület-használati díjtartozást halmozott fel a Budapest, IX. ker. 
Ráday utca 22. szám előtti gyalogjárda 20 m2-es, valamint Budapest, IX. ker. Ráday utca 19. szám előtti 
használaton kívüli buszmegálló 19 m2-es területe vonatkozásában. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Pizza Pane Kft. 2014. november 7 – én beadott kérelmében 
előadta, hogy éttermükben várhatóan átalakításokat és átépítést terveznek az elkövetkező hónapok folyamán, 
ezért a Kft. már most tartalékolja az ehhez szükséges anyagi hátteret, ezért kéri a fennálló tartozása 6 havi 
részletekben történő megfizetésének engedélyezését. 
 
A felhalmozott közterület-használati díj hátralékának (175.812,-Ft) 6 havi részletekben történő megfizetését 
kérelmezi a Tisztelt Bizottságtól. 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 17.§ (2) bekezdése 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben kérelemre dönthet a 
közterület-használati díj maximum hat havi részletben történő megfizetésének engedélyezéséről.” 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2014. november 17. 
 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 

 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Pizza Pane Kft (cím: 
1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a felhalmozott 175.812,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi 
egyenlő (29.302,-Ft/hó) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Pizza Pane Kft (cím: 
1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a felhalmozott 175.812,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi 
egyenlő (29.302,-Ft/hó) részletekben történő megfizetését nem engedélyezi.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


