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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!
Kárász Ádám Zoltán (székhelye:1143. Budapest, Szobránc utca 4/B. 2/8.) Budapest IX. kerület Pöttyös
utca – Üllői úti metrófelszín 1. számú büfé, pékáru árusítására szolgáló pavilont üzemeltet. A benyújtott
kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/5)
hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Pöttyös utca – Üllői úti metrófelszín előtti gyalogjárda 5
m2-es területén kihelyezett pavilon után fizetendő közterület használati díj 6 havi részletekben
történő fizetésének engedélyezését kérte.
Kárász Ádám Zoltán részére Polgármster Úr 99/2015 (12.22.) közter hiv. számú polgármesteri döntése
alapján Kp/25956/4/2015/XXX. számú közterület használati megállapodás került megkötésre 2016.
január 1. napjától – 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a Budapest, Főváros IX.
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/5) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker.
Pöttyös utca – Üllői úti metrófelszín 1. számú büfé, pékáru árusítására szolgáló pavilonra vonatkozóan.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Kárász Ádám Zoltán havonta fizetendő közterület –
használati díja: 25.635,-Ft. A Pénzügyi Iroda kimutatása szerint 2016. október 25. napjáig 102.540,-Ft
közterület-használati díjtartozást halmozott fel a Budapest IX. ker. Pöttyös utca – Üllői úti
metrófelszín 1. számú büfé, pékáru árusítására szolgáló pavilon 5 m2-es területe vonatkozásában.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Kárász Ádám Zoltán a 2016. október 24– én beadott
kérelmében előadta, hogy a pavilon 2016. szeptember 29-óta zárva van. Jelentős anyagi vesztesége
okán kéri, hogy az elmaradt közterület-használati díj 6 havi részletekben történő kifizetését
engedélyezze a Tisztelt Bizottság.
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 15.§ (8) bekezdése
szerint:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben
kérelemre dönthet a közterület-használati díjtartozás maximum hat havi részletben történő
megfizetésének engedélyezéséről.”
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyeletet a Városüzemeltetési és
Felújítási Iroda felkérte arra, hogy folytassanak le ellenőrzést a pavilon nyitva tartásának ellenőrzése
céljából. A Közterület-felügyelet visszajelzése szerint a pavilon zárva van.
A Hatósági Iroda tájékoztatása szerint a kérelmező ellen panasz nem érkezett.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy a 6 havi részletfizetés engedélyezése iránti kérelmén
kívül kérelmező a 2016. évben az alábbi fizetési könnyítések igénylése miatt fordult az
Önkormányzathoz:
- Kárász Ádám Zoltán 2016. február 6-án kérelmet nyújtott be, melyben előadta, hogy az üzlete 2015.
december közepe óta folyamatosan zárva van, ezért kérte a fizetendő közterület használati díj
fizetésének 3 havi szüneteltetését. A rendelet 15. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörömben a
Kp/3167-1/2016/XXX szám alatt engedélyeztem a 2016. március 1. - 2016. május 31. napja közötti
időszak közterület használati díj fizetésének szüneteltetését.
- Kárász Ádám Zoltán a 6 havi részletfizetés engedélyezése iránti kérelmében kérelmezte továbbá
2016. november 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan fizetendő
közterület használati díj felére történő mérséklését. A Rendelet 15. § (5) bekezdésében foglalt
hatáskörömben a kérelmezett időszakra a fizetendő közterület használati díj mérsékléséhez nem
járultam hozzá.
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében.
Budapest, 2016. október 25.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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