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Tárgy: Macovei Erzsébet fellebbezése a Városfejlesztési,
 Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB
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Készítette:                          Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
                                                    Kosik Gáborné irodavezető-helyettes, Várkonyi Imréné csoportvezető 
 
Előzetesen tárgyalja:               VVKB 2013. március 6.   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
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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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Macovei Erzsébet vállalkozó (2151 Fót, Honvéd u. 30.) közterület-használati hozzájárulást kapott a Bp. 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/11) hrsz.-ú közterületre, 
a Budapest IX., Határ út – Üllői út csomópont metró felszíni területén álló 26. számú 22 m2-es – saját 
tulajdonában álló – pavilonra varroda működtetése céljából 2010. szeptember 1. napjától 2012. 
december 31. napjáig terjedő időszakra. 

2013. január 3-án Macovei Erzsébet kérelmet adott be, melyben a Budapest IX. ker. Határ út – Üllői úti 
csomópontban a Metró felszín területén található 26. számú, 22 m2-es pavilon után felhalmozott 
közterület-használati díjhátralékának (1.331.051,-Ft) elengedését kérte. Indoklásában előadta, hogy 
egészségi állapota megromlott, egy családi tragédia miatt rossz az idegállapota, vérnyomása ingadozik, 
perifériás vénagyulladásos problémái vannak. A fizetőképes kereslet jelentős visszaesése miatt 
jövedelme nagy mértékben csökkent, nem tudja kitermelni a pavilon után fizetendő közterület-használati 
díjat sem. A pavilon jelenleg eladó vagy bérbeadó.  

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 31/2013.(I.30.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy Macovei Erzsébet egyéni vállalkozó (2151 Fót, Honvéd u. 30.) részére 
a Budapest IX., Határ út – Üllői út metró felszínen található 26. számú, 22 m2-es pavilon után 
felhalmozott 1.331.051,-Ft közterület-használati díjtartozást nem engedi el. 

Macovei Erzsébet 2013. február 20-án fellebbezést nyújtott be a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság VVKB 31/2013.(I.30.) sz. határozata ellen, melyben leírta, hogy a 
gazdasági válság, a magas közterület használati díj, valamint megromlott egészségi állapota miatt 
halmozódott fel tartozása. Megtakarítása nincs, alacsony jövedelme miatt nem tudná a felhalmozott 
közterület-használati díjat kifizetni, még részletekben sem. Azzal a kéréssel fordul a tisztelt Képviselő–
testülethez, hogy a Budapest IX. ker. Határ út – Üllői úti csomópontban a Metró felszíni területén 
található 26. számú, 22 m2-es pavilon után felhalmozódott közterület-használati díjhátralékát 
(1.331.051,-Ft) engedje el. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 16.§. (6) bekezdés a) 
pontja értelmében: 

„A felhalmozott közterület–használati díj követelést a közterület használó indokolt kérelmére 

      a)  500.000 Ft összegig a polgármester 

   b) 500.000 Ft feletti összeg esetében a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság elengedheti.” 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet, melynek 6. § (13) 
bekezdése alapján a polgármester, illetve a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság kérelmet elutasító döntése ellen a kérelmező 15 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat 
fellebbezéssel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az ügyben. 

Budapest, 2013. február 25. 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester  
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A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntését helyben hagyja, a fellebbezésben 
foglaltaknak nem ad helyt, és úgy dönt, hogy Macovei Erzsébet egyéni vállalkozó (2151 Fót, Honvéd u. 
30.) részére a Budapest IX., Határ út – Üllői út metró felszínen található 26. számú, 22 m2-es pavilon 
után felhalmozott 1.331.051,-Ft közterület-használati díjtartozást nem engedi el. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 
 

B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntését megváltoztatja, a fellebbezésben 
foglaltaknak helyt ad, és úgy dönt, hogy Macovei Erzsébet egyéni vállalkozó (2151 Fót, Honvéd u. 30.) 
részére a Budapest IX., Határ út – Üllői út metró felszínen található 26. számú, 22 m2-es pavilon után 
felhalmozott 1.331.051,-Ft közterület-használati díjtartozást elengedi. 
 
Felelős : dr. Bácskai János polgármester 
Határidő : 15 nap 
 
 


