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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A Csekpont Kft.-vel (székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet u. 14.) - a VVKB 83/2013. (II.28.) és a VVKB 
84/2013. (II.28.) számú határozatok alapján - Kp/7971/1/2013/VI. és Kp/7940-3/2013/VI. számokon 
közterület - használati megállapodásokat kötöttünk a Budapest, Főváros IX. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonát képező (37551) hrsz-ú közterületekre, a Budapest, IX. ker. Tompa utca 
12. szám előtti gyalogjárda 18 m2-es területére 2013. április 13. – 2013. november 1. közötti időszakra, 
illetve a Tompa utca 14. szám előtti gyalogjárda 38 m2-es területére 2013. április 22. – 2013. október 
15. közötti időszakra vendéglátó-terasz kialakítása céljára. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Csekpont Kft. a havonta fizetendő közterület-használati díjat 
(összesen 353.498,-Ft) nem fizette be, így 1.691.924,-Ft közterület-használati díjtartozást halmozott fel. 
A Kft. tartozása a 2013. május, június, július, szeptember, illetve október havi díjak be nem fizetéséből 
származik. 

A Kft. 2013. november 18. napján a felhalmozott díjtartozás 4 havi részletekben történő megfizetésének 
engedélyezését kérte, azonban a Kft. a részletfizetési kérelmét nem indokolta meg, ezért részére 
hiánypótlási felhívást küldtünk ki, melyet csak 2014. január 13-án teljesített. A Csekpont Kft. 
kérelmében előadta, hogy a 2013-as évben a Kft. anyagi nehézségekkel küzdött. A tervezett bevételt - 
különös tekintettel a nyári forgalomra – nem tudta teljesíteni, így a bevételek nem fedezték a kötelező 
kiadásokat. Külön nehézséget okozott a Kft.-nek, hogy a működéshez elengedhetetlenül szükséges 
nem várt kiadások merültek fel, melyek nem voltak elkerülhetőek. A Kft. a felmerült hibákat kijavította, a 
működés lehetősége helyreállt.  

A Kft. leírta, hogy hogy mindent megtesznek a forgalom növekedéséért, annak érdekében, hogy a Kft. a 
tartozásait ki tudja egyenlíteni és működni tudjon.  

Azért kérik a Tisztelt Bizottságtól a részletfizetési lehetőség engedélyezését, hogy a fizetési 
nehézségeiket könnyebben át tudják hidalni, a Kft. tovább tudjon működni és az alkalmazottak részére 
továbbra is tudjon munkahelyet biztosítani. 

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) bekezdés 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 részletfizetési kérelem elbírálása ügyében. 

Budapest, 2014. január 13.  
 

                                              dr. Bácskai János s.k. 
                                                  polgármester 

 
A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Csekpont Kft. 
(székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet u. 14.) részére a felhalmozott 1.691.924,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 4 havi egyenlő (422.981,-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 a Csekpont Kft. 
(székhelye: 2141 Csömör, Erzsébet u. 14.) részére a felhalmozott 1.691.924,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 4 havi egyenlő (422.981,-Ft-os) részletekben történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       


