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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A Box Sarok Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Páva utca 19.) Budapest IX. kerület Páva utca 19. szám alatt 
„DRINK AND WIN SPORTBÁR” néven 2013-ban vendéglátó egységet üzemeltetett. A Kft. a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 181/2013.(V.15.) számú határozata alapján a 
Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti parkoló 35 m2-es területére a 2013. május 16. – 2013. 
szeptember 30. közötti időszakra rendelkezett használati megállapodással. A Kft. részére 2013-ban két 
alkalommal került megállapításra emelt összegű közterület használati díj jogosulatlan közterület használat 
miatt, melyből a Kft. az egyiket kiegyenlítette. 

1. A VVKB 181/2013. (V.15.) számú határozat alapján a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti 
parkolósáv területén üzemeltetett vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális időtartama 22 óráig 
volt meghatározva. A Közterület-felügyelet munkatársai – lakossági bejelentés alapján - ellenőrzést tartottak 
és megállapították, hogy a Kft. 2013. szeptember 25-én 2343 -kor még üzemeltette a vendéglátó-teraszt. A Kft. 
részére 2013. szeptember 25. napjára 26.250,-Ft emelt összegű díj került megállapításra, melyet a társaság 
kiegyenlített. 

2. A Kft. részére a 2013. október 1. – 2013. november 4. közötti időszak vonatkozásában a Budapest IX. 
kerület Tompa utca 21. szám előtti parkolósáv 35 m2-es területére vonatkozóan vendéglátó-terasz engedély 
nélküli kihelyezése miatt ötszörös, 893.900,-Ft összegű közterület-használati díj került megállapításra.  

A Kft. a fenti területre 2013. szeptember 30-ig rendelkezett közterület-használati hozzájárulással, azonban a 
használati megállapodás lejártakor a vendéglátó teraszt nem bontotta el, ezáltal jogosulatlan közterület 
használatot valósított meg. 

A Kp/17465-5/2013/VI. számú jogosulatlan közterület használat jogkövetkezményét megállapító döntés ellen a 
Box Sarok Kft. felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben kérte a kiszabott ötszörös közterület-használati díj 
elengedését.  

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 36/2014. (II.13.) számú 
határozatával úgy döntött, a közterület használati díjtartozást nem csökkenti. 

VVKB 36/2014. (II.13.) számú határozat: 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Box 
Sarok Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Páva utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. 
kerület Tompa utca 21. szám előtti parkolósáv 35 m2-es területére, a 2013. október 1. – 2013. 
november 4. közötti időszakra vendéglátó-terasz engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 
893.900,-Ft közterület használati díjtartozást nem csökkenti.” 

A Box Sarok Kft. a VVKB 36/2014. (II.13.) számú határozata ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyet a 
Képviselő-testület a 2014. május 15-i ülésén tárgyalt és a 159/2014. (V.15.) számú határozatával elutasított: 

„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Box Sarok Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Páva utca 19.) kérelmének nem ad 
helyt, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 36/2014. 
(II.13.) sz. határozatát helyben hagyja, a 893.900,-Ft közterület-használati díjtartozást nem 
csökkenti, és nem engedélyezi a részletfizetést, tekintettel arra, hogy 2013. évben a Box Sarok 
Kft. részére emelt összegű közterület használati díj két alkalommal került megállapításra.” 

Tájékoztatom, hogy 2013-ban hatályos Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát 
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 
17. § (2) bekezdése értelmében csak akkor volt lehetőség az emelt összegű közterület használati díj 
mérséklésére vagy részletfizetés engedélyezésére, ha az ötszörös közterület használati díj tárgyévben csak 
egy alkalommal került megállapításra.  

Tehát a Box Sarok Kft. azért nem kapott díjmérséklést, illetve részletfizetést, mert 2013-ban két alkalommal 
került részére megállapításra a 13. § (3) bekezdése szerinti összeg. 

2015. január 1-jén hatályba lépett a Rendelet módosítása, mely alapján akkor is lehetőség van díjcsökkentést, 
illetve hat havi részletfizetést engedélyezni, ha a tárgyévben legfeljebb kétszer került megállapításra emelt 
összegű közterület használati díj. 



A Box Sarok Kft. a 893.900,-Ft emelt összegű közterület használati díjat a mai napig nem egyenlítette ki, ezért 
részére fizetési felszólítás került kiküldésre.  

A Box Sarok Kft. a fizetési felszólítás kézhezvétele után részletfizetési kérelmet nyújtott be, melyben kérte, 
hogy a felhalmozott 893.900,-Ft közterület használati díjtartozást két részletben fizethesse be. Az első 
500.000,-Ft-os részletet a döntés meghozatalát követően azonnal, a második 393.900,-Ft-os részletet 2015. 
május 30-ig egyenlítené ki. 

Rendelet 13.§ (3) bekezdése szerint: 
„Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, a hozzájárulás 
nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj ötszörösének 
megfizetésére lehet kötelezni a használat időtartamára.” 

Rendelet 17.§ (2) bekezdése: 
„Amennyiben a kötelezettnek nincs az önkormányzat felé egyéb jogcímen lejárt tartozása nincs és tárgyévben 
a 13. § (3) bekezdése szerinti összeg legfeljebb kétszer került megállapításra, a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság kérelemre, méltányosságból: 

a) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított összeget legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti 

b) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított teljes összeg 6 havi részletfizetésének engedélyezéséről 
dönthet.” 

A Kft.-nek az emelt összegű közterület használati díjtartozáson kívül az Önkormányzattal szemben lejárt 
díjtartozása nincs. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az A./ határozati javaslatban az első részlet befizetési 
határidejének azért 2015. április 10. napja került megjelölésre, mert az adminisztrációs teendők (pl. határozat , 
megállapodás elkészítése, aláírása) időt vesznek igénybe. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 

Budapest, 2015. március 9. 
 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Box Sarok Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Páva utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám 
előtti parkolósáv 35 m2-es területére a 2013. október 1. – 2013. november 4. közötti időszakra vendéglátó-
terasz engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 893.900,-Ft közterület használati díj két havi részletben 
történő megfizetését engedélyezi az alábbiak szerint: 

• az első 500.000,-Ft – os részletet 2015. április 10-ig 

• a második 393.900,-Ft – os részletet 2015. május 30-ig kell kiegyenlítenie a Box Sarok Kft.-nek. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Box Sarok Kft. 
(székhelye: 1094 Budapest, Páva utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám 
előtti parkolósáv 35 m2-es területére a 2013. október 1. – 2013. november 4. közötti időszakra vendéglátó-
terasz engedély nélküli kihelyezése után kiszabott 893.900,-Ft közterület használati díjtartozásra vonatkozóan 
nem engedélyezi a részletfizetést. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 


