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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
Bangó Tibor (cím: 3136 Etes Szabadság u. 4.) a Budapest IX. ker. Nagyvárad téri metrófelszín gyalogjárda 2 
m2-es területét 2010. december 1. napjától – 2010. december 23. napjáig csomagolt édesség, textíliák 
árusítása céljára igénybe vette a Kp/39754/1/2010/V. sz. határozatban foglaltak alapján  
 
A Kp/39754/1/2010/V. számú határozatban megállapított közterület használati díj 67.864,-Ft, melyet Bangó 
Tibor nem fizetett be maradéktalanul. A Pénzügyi iroda kimutatása alapján 58.139,-Ft díjhátralékkal 
rendelkezik. 
 
Bangó Tibor részére több fizetési felszólítás is kiküldésre került, melyeket átvett, azonban a fennálló tartozást 
nem egyenlítette ki. 2012. július 25-én az Önkormányzat kezdeményezte a végrehajtási eljárás megindítását.  
 
2014. április 9-én Bangó Tibor kérelmet adott be, melyben kéri a fennálló 58.139,-Ft közterület használati díj 6 
havi részletben történő megfizetésének engedélyezését, mert egyösszegben nem tudja rendezni a tartozását. 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 17.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság méltányosságból a teljes összegű 
közterület-használati díj hat havi részletben történő megfizetésének engedélyezéséről dönthet. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2014. április 15. 
 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Bangó Tibor  (cím: 3136 
Etes Szabadság u. 4.) részére részére a felhalmozott 58.139,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi 
egyenlő (9.690,-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 Bangó Tibor  (cím: 3136 
Etes Szabadság u. 4.) részére részére a felhalmozott 58.139,-Ft közterület-használati díjtartozás részletekben 
történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 


