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A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 

 

 
 



 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

Az Addis Vendéglátó Bt. a Budapest IX. ker. Haller utca - Óbester utca kereszteződésében lévő gyalogjárda 9 
m2-es területén lángos és gyros árusító büfét (pavilont) üzemeltet. A Bt. 2015. január 1. napjától - 2015. 
december 31. napjáig rendelkezett közterület-használati megállapodással.  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Pénzügyi Iroda kimutatása alapján az Addis Bt-nek az 
Önkormányzattal szemben a fent leírt területre és időszakra vonatkozóan összesen 461.430,- Ft közterület-
használati díjtartozása van. 

A Bt. ügyvezetője, Bondár Zoltán a felhalmozott 461.430,- Ft díjtartozás megfizetése érdekében hat havi 
részletfizetési kérelmet nyújtott be. 

Kérelmében az alábbiakat adta elő: 

„Az elmúlt években az üzlet forgalma sokat romlott és nagyon alacsony bevételt hozott. Néha 
még a folyamatos üzemeléshez szükséges költségeket is nehezen tudtam megtermelni. 
Szeretném az idén új termékek bevezetésével növelni a forgalmat és a bevételt, hogy 
folyamatosan tudjam törleszteni az adósságot és fizetni a közterület-használati hátralékot.” 

A Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és rendjéről 
szóló 3/2016.(I.29.) számú önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdés alapján: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben 
kérelemre dönthet a felhalmozott közterület-használati díjtartozás maximum hat havi 
részletben történő megfizetésének engedélyezéséről” 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a részletfizetési kérelem ügyében! 

Budapest, 2016. február 10. 
 
 

   dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Addis Vendéglátó Bt. 
(székhelye: 1096 Budapest Haller utca 25-27.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38264/15) hrsz.-ú közterületre, Budapest IX. kerület Haller utca - 
Óbester utca kereszteződésében a gyalogjárda 9 m2-es területén üzemeltetett pavilon után felhalmozott 
461.430,- Ft közterület-használati díjtartozás hat havi, 76.905,- Ft/hó részletekben történő megfizetését 
engedélyezi. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Addis Vendéglátó Bt. 
(székhelye: 1096 Budapest Haller utca 25-27) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (38264/15) hrsz.-ú közterületre, Budapest IX. kerület Haller utca - 
Óbester utca kereszteződésében a gyalogjárda 9 m2-es területén üzemeltetett pavilon után felhalmozott 
461.430,- Ft közterület-használati díjtartozás hat havi részletekben történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


