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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 

A JJG BOR Kft. (székhelye: 1147 Budapest Gyarmat u. 88. III. em. 10.) kérelmére a Kp/10137/1/2012/VI. 
számú határozattal közterület-használati hozzájárulást kapott a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37054/20) hrsz-ú közterületre a Budapest IX. ker. Csarnok tér. 5. szám 
előtti gyalogjárda 10 m2-es területére 2012. május 3. napjától - 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan. 
 
Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a JJG BOR Kft. a 2012.04.25-én benyújtott közterület–használati 
kérelmében a fenti közterületre vonatkozóan 2012. május 3. napjától - 2012. szeptember 30. napjáig kért 
közterület-használatot.  
 
A JJG BOR Kft-t 2012. június 4-én kelt Kp/10137/2/2012/VI. iktatószámú levelünkben tájékoztattuk, hogy az 
általa igényelt közterületre közterület-használati hozzájárulást 2012. június hónaptól nem tudunk kiadni, 
tekintettel arra, hogy a Csarnok téren felszínrendezési kivitelezési munkálatok kezdődnek 2012. május hó 
végétől. 
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Ferencvárosi Közterület - Felügyelet munkatársai - 2012. június 26., 
27., 28. és 29-én tartott helyszíni szemléken - megállapították, hogy a JJG BOR Kft. továbbra is használja az 
általa igényelt közterületet. Jegyzőkönyvek alapján a Kp/10137/3/2012/VI. számú határozattal 343.520,- Ft 
bírság került kiszabásra a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének - 2012. június 30. napjáig 
hatályos - többször módosított 20/1996.(IV.26.) sz. a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező 
közterületek használatáról szóló rendelet 8.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján. 
 
A Kp/10137/3/2012/VI. számú - jogosulatlan közterület használat jogkövetkezményét megállapító - határozat 
ellen a JJG BOR Kft. 2012.08.14. napján fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a kiszabott bírság törlését. 
 
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 13.§ (3) bekezdése szerint: 
 
„Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, a hozzájárulás 
nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj ötszörösének 
megfizetésére lehet kötelezni a használat időtartamára.” 
 
17.§ (2) bekezdése 
„ A rendelet 13.§ (3) bekezdése alapján megállapított összeget a Városfejlesztési, Városgazdálkodási, és 
Környezetvédelmi Bizottság méltányosságból legfeljebb 50%-ig történő csökkentéséről, valamint az így 
fennmaradó tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről dönthet. 
- amennyiben a kötelezett a felszólítástól számított 30 napon legalább négyhavi díjnak megfelelő összeg 
befizetését igazolja, 
- valamint a kötelezettnek nincs az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása, és tárgyévben a 13 § (3) 
bekezdése szerint összeg csak egyszer került megállapításra.” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Kft-nek 2012 júniusában első alkalommal került megállapításra az 
engedély nélküli közterület-használat miatt bírság. 
 
 
Kérem a T. Bizottság döntését a kérelem ügyében! 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 27. 
 
                                                                                                                 dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                                                   polgármester 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft.   
(székhelye: 1147 Budapest Gyarmat u. 88. III. em. 10.) 343.520,- Ft közterület-használati 
díjtartozásának …….%-kal történő csökkentését 

a) engedélyezi,  
b) nem engedélyezi 

 
2) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft. 

(székhelye: 1147 Budapest Gyarmat u. 88. III. em. 10.) közterület-használati díj tartozásának 6 havi 
részletekben történő megfizetését  

a) engedélyezi, amennyiben a kötelezett a felszólítástól számított 30 napon legalább négyhavi 
díjnak megfelelő összeg befizetését igazolja, valamint a kötelezettnek nincs az 
önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása, és tárgyévben a 13 § (3) bekezdése 
szerint összeg csak egyszer került megállapításra. 

b) nem engedélyezi 
 
 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       

 
 


