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Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!
A Pálmai-Bereg Kft. (székhelye: 4842 Gulács Béke u. 3.) kérelmére a Kp/2539/1/2010/V. sz. határozattal
közterület-használati hozzájárulást kapott a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát
képező (38236/11) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Határ út-Üllői út csomópontban lévő 3. számú 6
m2-es pavilon (szeszmentes büfé) működtetése céljára 2011. január 1.napjától - 2012. december 31.napjáig
terjedő időszakra.
A 38236/114 és /11 helyrajzi számú közterület a kerületi önkormányzat kezelésében volt, a közterülethasználati engedélyeket is a kerület adta ki. A Fővárosi Önkormányzat ez év elején jelezte, hogy kezelésbe
kívánja venni a tulajdonát képező közterületet. Az érintett területen lévő pavilonokra vonatkozó közterülethasználati engedélyeket 2012. március 31. napjával megszüntettük, és a területet átadtuk.
A Pálmai-Bereg Kft. kérelmében előadta, hogy már 20 éve végzi vendéglátó szolgáltatását a lakosság
megelégedésére, eddig igyekezett a díjakat határidőre megfizetni.
A Pálmai-Bereg Kft. ezen a területen két pavilont működtetett, az egyik pavilon a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő 38236/114 helyrajzi számú közterületen van. A két pavilonra felhalmozott közterülethasználati díj hátralékának (543.932,- Ft) 6 havi részletekben történő megfizetését kérelmezi, indokként leírta,
hogy a családi vállalkozás bevételéből az egyéb költségek fizetése mellett egyösszegben nem tudja rendezni
a tartozását.
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 17.§ (1) bek. értelmében:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben kérelemre dönthet a
közterület-használati díj maximum hat havi részletben történő megfizetésének engedélyezéséről.”

Kérem a T. Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében.
Budapest, 2012. szeptember 10.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Pálmai-Bereg Kft.
(székhelye: 4842 Gulács Béke u. 3.) részére a felhalmozott 543.932,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi
egyenlő (90.655,-Ft-os) részletekben történő megfizetését
a) engedélyezi
b) nem engedélyezi
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 15 nap

