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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
Markovics Józsefné (1098 Budapest, Kosárka sétány 3. II. 10.) kérelmére a Kp/25127/2010/V. sz. határozattal 
közterület-használati hozzájárulást kapott a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező (38236/98) hrsz-ú közterületre, a Budapest, IX. ker. Csengettyű u. 8. sz. alatt található 19 m2-es 
alapterületű zöldség-gyümölcs árusító pavilon működtetése céljára 2010. július 10. napjától - 2012. december 
31. napjáig terjedő időszakra. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Markovics Józsefné korábbi kérelmére a VVKB 317/2012.(IX.06.) sz. 
határozat alapján a 93.477,-Ft közterület–használati díj fizetését 2012. július 15. napjától – 2012. október 15. 
napjáig szüneteltetettük. Markovics Józsefné a 2012. november 13-án kérelmet nyújtott be, melyben leírta, 
hogy a pavilon forgalma olyannyira lecsökkent, hogy saját költségeit sem tudja kitermelni. A fizetési 
nehézségek miatt szerette volna eladni a pavilont, de nem volt rá érdeklődő. A Hatósági Iroda Igazgatási és 
Ipari-Kereskedelmi Csoportjánál bejelentette a pavilon bezárását és a vállalkozását is megszüntette. 
Markovics Józsefné a pavilont el kívánja bontani. 
 
Markovics Józsefné pénzügyi nehézségei miatt a pavilonra 2012. október 15-től felhalmozott közterület-
használati díj hátralékának (76.978,-Ft) 6 havi részletekben történő megfizetését kérelmezi. Indokként leírta, 
hogy nyugdíjából az egyéb költségek fizetése mellett egy összegben nem tudja rendezni 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 Tisztelt Bizottság döntését a kérelem elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2012. november 26. 
 
                                                                                                                 dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                                                     polgármester 
                                                                                                                 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Markovics Józsefné 
(1098 Budapest, Kosárka sétány 3. II. 10.) részére a felhalmozott 78.978,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 
havi egyenlő (13.163,-Ft-os) részletekben történő megfizetését engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       
 

B. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Markovics Józsefné 
(1098 Budapest, Kosárka sétány 3. II. 10.) részére a felhalmozott 78.978,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 
havi egyenlő (13.163,-Ft-os) részletekben történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       


