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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER  

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

Balázs Józsefné egyéni vállalkozó (1042 Budapest Petőfi Sándor u. 14. VII. em. 40.) kérelmére a 
Kp/3542/4/2010/V. sz. határozattal közterület-használati hozzájárulást kapott a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38299/5) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX., Pöttyös u. 
–Üllői út metrófelszín területén álló 8. számú 27 m2-es pavilonra vegyesbolt működtetése céljából 2010. 
augusztus 11. napjától - 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. A Kp/20808/2010/V. sz. 
határozattal közterület-használati hozzájárulást kapott a Bp. Főv. IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (38299/5) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX., Pöttyös u. – Üllői út. metrófelszín területén 
álló 7. számú 5 m2-es pavilonra virágárusítás céljából 2010. augusztus 1. napjától- 2012. december 31. 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.  
 
Balázs Józsefné a 2012. szeptember 18 - án benyújtott kérelmében a fennálló 2.131.801,-Ft azaz kettőmillió-
egyszázharmincegyezer-nyolcszázegy forint közterület-használati díjtartozásának mérséklését, valamint a 
fennmaradó tartozás részletekben történő megfizetését kéri. Indokként előadja, hogy az 5 m² alapterületű 
pavilont bérbe adta, azonban a bérlő sem a bérleti díjat, sem a közüzemi díjakat nem fizette, jelentős összegű 
áramdíjat halmozott fel. A pavilon jelenleg használaton kívül áll.  
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Balázs Józsefné részére a Kp/3542/4/2010/V. számon, és a 
Kp/2080/2010/V. számon kiadmányozott közterület-használatot engedélyező határozatok a 2012. szeptember 
4. napján kelt Kp/20/2012/VI. számú tulajdonosi döntéssel visszavonásra kerültek, mert Balázs Józsefné 
közterület-használati díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget. 

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. szerint: 
 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben kérelemre dönthet a 
közterület-használati díj maximum hat havi részletben történő megfizetésének engedélyezéséről.” 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2012. szeptember 24. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
Határozati javaslat: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Józsefné egyéni 
vállalkozó (székhelye: 1042 Budapest Petőfi Sándor u. 14. VII. em. 40.) részére a Budapest IX., Pöttyös u. - 
Üllői út csomópont metró felszíni területén álló 7. számú, 5 m2-es, és a 8. számú, 27 m2-es pavilon 
virágárusítási tevékenysége, és vegyesbolt működtetése  után felhalmozott 2.131.801,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 6 havi egyenlő (355.300,-Ft/hó) részletekben történő megfizetését  

a) engedélyezi 
b) nem engedélyezi 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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