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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 
A PÖRKÖLT-HÁZ Kft. (székhelye: 2314 Halásztelek, Iskola u. 74/a.) kérelmére a Kp/18877/2012/VI. számú 
határozattal közterület-használati hozzájárulást kapott a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37282) hrsz -ú közterületre a Budapest IX. ker. Tűzoltó u. 46. szám 
előtti gyalogjárda 9 m2-es területére 2012. április 8. napjától - 2012. április 30. napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan azzal a feltétellel, hogy a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága által kiállított 
forgalomtechnikai engedélyt a május havi határozat kiadását megelőzően csatolja. 
 
A PÖRKÖLT-HÁZ Kft. az április hóra esedékes közterület-használati díjat - melyet a határozat átvételét követő 
öt napon belül kellett volna befizetnie – 2012. június 18-án fizette be. A PÖRKÖLT-HÁZ Kft. részére a 
közterület-használati díj be nem fizetése, illetve a forgalomtechnikai engedély hiánya miatt 2012. május hótól 
kezdődően nem került kiadásra közterület-használati hozzájárulás.  
 
A PÖRKÖLT-HÁZ Kft. annak ellenére, hogy nem kapott közterület-használati hozzájárulást, a Tűzoltó u. 46. 
sz. előtti gyalogjárda területét vendéglátó-terasz kihelyezése céljára továbbra is használta, ezért 2012. június 
29. napján a jogosulatlan közterület-használat miatt tízszeres közterület-használati díj került megállapításra, 
melynek összege 442.840,-Ft. 
 
A Kp/18877-2/VI. számú - jogosulatlan közterület használat jogkövetkezményét megállapító - határozat ellen a 
PÖRKÖLT HÁZ Kft. 2012. július 16. napján méltányossági kérelmet nyújtott be, melyben kérte a kiszabott 
bírság törlését. 
 
Az Ügyfél leírta, hogy a jogosulatlan közterület-használat miatt kiszabott 442.840,-Ft-ot nem tudja kifizetni, 
mert napról-napra élnek, vendéglátó-egysége nem termel hasznot, felesége minimálbérrel rendelkezik, 
albérletben él három kiskorú gyermekével és feleségével, mert a családi házuk hitelét nem tudták fizetni, így 
azt elveszítették. 
 
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 Tisztelt Bizottságot, hogy a Kft. 2012. július 10-én bejelentette, hogy a korábban megigényelt 
9 m2-es területet a Bp., IX. Tűzoltó u. 46. szám előtti gyalogjárdán a továbbiakban nem veszi igénybe 
vendéglátó terasz céljára. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 30. 
 
                                                                                                                 dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                                                   polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PÖRKÖLT-
HÁZ Kft. (székhelye: 2314 Halásztelek, Iskola u. 74/a.) 442.480,- Ft közterület-használati 
díjtartozásának …….%-kal történő csökkentését 

a) engedélyezi,  
b) nem engedélyezi 

 
2) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PÖRKÖLT-

HÁZ Kft. (székhelye: 2314 Halásztelek, Iskola u. 74/a.) 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       

 
 


