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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. november 21-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Kávéház Kft. – felhalmozott közterület-használati díjtartozás hat havi 

részletekben történő megfizetése iránti kérelme 
 
 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette: Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda  
 Madár Éva mb. irodavezető, Várkonyi Imréné csoportvezető 
  
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A KÁVÉHÁZ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 17.) a Bp. IX., Ráday u. 17. sz. alatt „Apacuka Bisztro” 
néven vendéglátó egységet üzemeltet. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Ráday u. 17. sz. előtti parkolósáv 25 m2-es közterületére 
vonatkozóan 2012. augusztus 1. napjától – 2012. október 31. napjáig a KÁVÉHÁZ Kft.-vel a Kp/18538-
4/2012/VI. számon közterület-használati megállapodás került megkötésre. 
 
A KÁVÉHÁZ Kft.-nek a Pénzügyi Iroda kimutatása alapján 394.700,-Ft tartozása van, mely a 2012. augusztus 
(169.300,-Ft), szeptember (112.700,-Ft) és október (112.700,-Ft) havi közterület-használati díj meg nem 
fizetéséből származik. 
 
A KÁVÉHÁZ Kft. a felhalmozott közterület-használati díjtartozásának hat havi részletekben történő 
megfizetése iránt 2012. november 8-án nyújtott be kérelmet. Ügyfél kérelmében leírta, hogy a nyári szezonban 
nem sikerült kitermelniük a közterület-használati díj megfizetéséhez szükséges összeget, de a 
fennmaradásukhoz mindenképpen szükséges volt teraszt üzemeltetni, mert annak hiányában komoly 
hátrányba került volna a vendéglátó-egység. Reményeik szerint a hat havi részletekben történő fizetést 
pontosan teljesíteni tudják, és nem okoz problémát a vendéglátó-egység működésében. 
 
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 9.§ (1) bekezdés szerint: 
 
 „A közterület-használati hozzájárulás jogosultja (magánszemély vagy gazdálkodó szervezet) a közterület-
használatáért díjat köteles fizetni.” 
 
A rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján: 
 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben kérelemre dönthet a 
közterület-használati díj maximum hat havi részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről.” 
 

A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján - a 3. számú mellékletben meghatározott 1/f. tevékenység 
szerinti I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  

január 1. - május 31. és szeptember 1. –  december 31.:  4.508,-Ft/m²/hó 
június 1. – augusztus 31.:      6.772,-Ft/m²/hó 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. 2012. április 6. napjától kapott közterület-használati 
hozzájárulást. 2012. augusztus hóig a Kft. a közterület-használati díjat havi rendszerességgel megfizette. A 
Kft.-nek korábbi évekből közterület-használati díjtartozása nem áll fent. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 
 
Budapest, 2012. november 12. 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 
 

 



 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 17. ) 394.700,- Ft közterület-használati díjtartozásának hat havi 
részletekben történő megfizetését 
 

a) engedélyezi,  
b) nem engedélyezi 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 


