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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A PARS Bt.-vel (PARS PRESSZÓ) (székhelye: 1093 Budapest, Mátyás utca 15.) Kp/32689-6/2012/VI. számon 
közterület - használati megállapodást kötöttünk a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező (36985) hrsz-ú közterületre, a Budapest, IX. kerület Mátyás utca 15. szám előtti parkoló 3 m2-
es területére vendéglátó-terasz kialakítása céljára a 2013. január 1. – 2013. december 31. közötti időszakra. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a PARS Bt. 2013. szeptembertől a havonta fizetendő közterület-
használati díjat nem fizette, így összesen 67.620,-Ft közterület-használati díjtartozást halmozott fel.  

A PARS Bt. 2014. január 30-án kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy 2013. október 1-től kerüljön 
visszavonásra a Kp/32689-6/2012/VI. számú használati megállapodás, mert a Bt. a közterületet használattal 
felhagyott, azt nem vette igénybe, azonban ezt bizonyítani nem tudja. 

2014. február 27-én a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda levelet küldött a PARS Bt.-nek, 
melyben tájékoztattuk a Bt.-t, hogy utólagos bejelentés alapján a használati megállapodás megszüntetésére 
nincs lehetőség, ezért köteles befizetni a 67.620,-Ft lejárt közterület használati díjtartozást. 

A PARS Bt. 2014. március 12-én ismételten kérelmet nyújtott be, melyben a Bt. képviselője ismételten leírta, 
hogy 2013. szeptember végén megszüntette a közterület használatot, azonban erről fotót nem készített, így 
bizonyítani nem tudja. A Bt. kérte, hogy amennyiben visszavonásra nincs lehetőség, akkor részletfizetést igényel. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) bekezdése értelmében: 

„Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás hatálya, ha a jogosult a közterület-használat megszüntetése 
előtt legalább 2 nappal bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy, és a 
hozzájárulást felek erre tekintettel közös megegyezéssel megszüntetik. Utólagos bejelentés esetén a hatály a 
bejelentést követő napon szűnik meg. Amennyiben a közterület-használat már lezárult a bejelentéskor, akkor a 
megállapodás visszavonására nincs lehetőség, kivéve, ha a használó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a 
közterületet nem vette igénybe.” 

Rendelet 17. § (1) bekezdése 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. április 10. 
 
 

                                              dr. Bácskai János s.k. 
                                                  polgármester 

 
A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PARS Bt. (székhelye: 
1093 Budapest, Mátyás utca 15.) részére a felhalmozott 67.620,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi 
egyenlő (11.270,-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 PARS Bt. (székhelye: 
1093 Budapest, Mátyás utca 15.) részére a felhalmozott 67.620,-Ft közterület-használati díjtartozás részletekben 
történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       


