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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 

 
A Ha-Hoa 2004 Bt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 19/C. V. 18.) közterület-használati hozzájárulást kapott a 
Bp. Főv. IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/11) hrsz.-ú közterületre, a 
Budapest IX., Határ út – Üllői út csomópont területén álló 10. számú 21 m2-es – saját tulajdonában álló – 
pavilonra kiskereskedelmi üzlet működtetése céljából 2013. december 31. napjáig. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Bt. közterület - használati megállapodása 2013. december 31-én 
lejárt, mely nem került meghosszabbításra. A közterület-használati megállapodást a kerület a továbbiakban 
nem kötött, mert a Határ út 38236/11 hrsz-ú területén álló pavilonokat el kell bontani, a közlekedési csomópont 
Budapest Főváros Önkormányzata által történő átépítése érdekében. 
 
2014. március 5. napján felszólító levél került kiküldésre a Ha Hoa 2004 Bt. részére, melyben felszólítottuk, 
hogy tegyen eleget a bontási kötelezettségének.  
2014. július 15-én a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Hatósági Irodája a XXI/21860-
8/2014. számú határozatával a 10. számú pavilonban folytatott kereskedelmi tevékenységet megtiltotta.  
A Ha-Hoa 2004 Bt. részére a Budapest IX. ker. Határ út 38236/11 hrsz-ú gyalogjárda 21 m2-es területén álló, 
10. sz. pavilon közterület-használati engedély nélkül történő használata miatt a 2014. január 1. - 2014. június 
30. közötti időszakra 4.845.960,-Ft emelt összegű közterület-használati díj került megállapításra. 
 
A Kp/20938/8/2014/VI. számú - jogosulatlan közterület használat jogkövetkezményét megállapító – döntéssel 
kapcsolatban a Ha- Hoa 2004 Bt. kérelmet nyújtott be, melyben kérte a megállapított közterület-használati díj 
elengedését.  
 
Tekintettel arra, hogy várhatóan 2015. áprilisban a terület átadásra kerül a kivitelezőnek, és megkezdődik a 
csomópont korszerűsítése, átépítése, a Ferencvárosi Önkormányzat területén álló pavilonok elbontását el kell 
kezdeni, hogy a területet üresen át tudjuk adni a kivitelezőnek. 
 
2015. január 14-én a Ha-Hoa 2004 Bt. kérelmet nyújtott be, melyben előadja, hogy 10. számú pavilon bontási 
jogát a fennálló tartozás (4.845.960,-Ft) elengedése fejében a Ferencvárosi Önkormányzat részére átadná. A 
Bt. a felhalmozott közterület-használati díjhátralékot kiegyenlíteni nem tudja, ugyanis a cégnek likviditási 
gondjai vannak. 
 
A felhalmozott díjhátralék elengedésére és a pavilon lebontására peren kívüli egyezség formájában kerülhet 
sor. Amennyiben az Önkormányzat a felhalmozott közterület-használati díjhátralékot elengedi, akkor ennek 
ellenében a Bt. a pavilont Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatnak bontási munkálatok 
elvégzése céljára átadja. 
 
A Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 
(VI.12.) sz. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján: 
„Jogszabály, vagy szerződés alapján az önkormányzatot megillető követelés elengedésére, mérséklésére, 
jogviták esetén peres és peren kívüli egyezség megkötésére 

a) 1 millió Ft értékhatárig, illetve a követelés összegét nem érintő egyezségkötés esetén a polgármester, 
b) 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig – minősített többségű döntéssel – a 

Gazdasági Bizottság, 
c) 5 millió Ft értékhatár felett – minősített többségű döntéssel – a Képviselő-testület jogosult.” 

 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2015. február 9. 
 

                                              dr. Bácskai János s.k. 
                                                  polgármester 

Melléklet: 
- Megállapodás  



 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-……../2015. számú előterjesztés mellékletét képező peren kívüli 
egyezséget jóváhagyja és felkéri Polgármestert Urat, hogy az egyezség megkötéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
 
 
 
 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a peren kívüli egyezség megkötéséhez nem járul hozzá, HA-Hoa 2004 
Bt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 19/C. V. 18.) részére a Budapest IX., Határ út – Üllői út csomópontban 
található 10. számú, 21 m2-es pavilon után felhalmozódott 4.845.960,-Ft közterület-használati díjtartozást nem 
engedi el. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

 



 
M e g á l l a p o d á s 

 

amely létrejött egyrészről  

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., 

továbbiakban Ferencvárosi Önkormányzat), képviseli: dr. Bácskai János polgármester, 

 

másrészről 

a Ha-Hoa 2004 Bt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 19/c 5/18., adószám: 2197656-2-41, 

cégjegyzékszám:01-06-765465/11), képviselő Pham The Dung között. 

 

 

1. Felek megállapítják, hogy a Ha-Hoa 2004 Bt, a 2006. április 25-én megkötött adásvételi 

szerződés alapján a Budapest, IX. kerület Határ út metrófelszín területén (hrsz: 38236/11) álló 

10.sz,. 21 m
2
-es pavilon tulajdonosa.  

 

2. A Ha-Hoa 2004 Bt. az 1. pontban meghatározott pavilon után a Ferencvárosi Önkormányzat 

felé 4.845.960,-Ft emelt összegű közterület – használati díjtartozás halmozott fel. 

 

3. A Gazdasági Bizottság – GB …./2015. (…….) sz. határozatában - úgy döntött, hogy 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. A Ha-Hoa 2004 Bt. vállalja, hogy a IX. kerület Határ út metrófelszín területén álló 10. sz,. 21 

m
2
-es pavilont legkésőbb 2015. március 10-ig a Ferencvárosi Önkormányzat részére, a 

közüzemi díjakról szóló nemleges tartozásigazolások benyújtása mellett, a bontási munkálatok 

elvégzése céljára üresen átadja.  

 

5. Amennyiben a 4. pontban vállalt kötelezettségét a Ha-Hoa 2004 Bt. határidőben, 

maradéktalanul teljesíti, úgy a Ferencvárosi Önkormányzat, a Ha-Hoa 2004 Bt részére a 

fennálló közterület – használati díjtartozást összesen bruttó 4.845.960,-Ft-ot, azaz 

négymilliónyolcszáznegyvenötezer-kilencszázhatvan forintot a Ferencvárosi Önkormányzat 

elengedi. 

 

6. A IX. kerület Határ út metrófelszín területén álló 10.sz,. 21 m
2
-es pavilonra vonatkozóan a Ha-

Hoa 2004 Bt. vállalja és tudomásul veszi, hogy a Határ út metrófelszín területén lévő pavilont 

nem veheti igénybe és a pavilont az Önkormányzat 2015. március 10. után saját költségén 

elbonthatja a területről.  

 

7. A Ha-Hoa 2004 Bt. tudomásul veszi, hogy amennyiben a 4. pontban vállalt kötelezettségét 

nem teljesíti, úgy a Ferencvárosi Önkormányzat a tartozás behajtása, és az engedély nélküli 

közterület használat megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéséket megteszi. 

 

8. A Ha-Hoa 2004 Bt. kijelenti, hogy mint tulajdonos, a Ferencvárosi Önkormányzat által történő 

bontási munkálatok elvégzéséhez feltétel nélkül hozzájárul. 

 

9. A Ha-Hoa 2004 Bt. jelen megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a közterület tulajdonos 

változása esetén jelen megállapodásban foglalt pavilon elbontási joga a közterület új 

tulajdonosát illeti meg.   

 

10. A Ha-Hoa 2004 Bt. büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen megállapodás az 

általa megadott személyi adatokat tartalmazza, az esetlegesen nem megfelelő 

adatszolgáltatásból fakadó jogkövetkezményekért Ferencvárosi Önkormányzat nem vállal 

felelősséget. 

 

 



 

 

11. A Ha-Hoa 2004 Bt tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás valamennyi érintett fél által 

történő aláírását követően lép hatályba. 

 

12. A Ha Hoa Bt. kijelenti, hogy jelen Megállapodással, illetve jelen Megállapodás tárgyát képező 

ingatlannal, illetve pavilonnal kapcsolatban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat felé semminemű további igénye, követelése nincs. 

 

13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

14. Jelen megállapodást felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írták alá. 

 

 

 

Budapest, 2015. ………………                         Budapest, 2015. ……………………  

 

 

 

  ........................................................   ........................................................   

 Budapest Főváros IX. Kerület Ha-Hoa 2004 Bt. 

    Ferencváros Önkormányzata tulajdonos    Pham The Dung 

 dr. Bácskai János   

 polgármester 
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 Jogi és Pályázati Iroda 

 

 

 


