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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
Heka Ádámné (1182 Budapest Esze Tamás u. 7/a.) részére „2003. május 01. napjától határozat került 
kiadásra mindaddig, amíg a Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 10. K. 31552/2002/4. sz. ítéletének 
felülvizsgálata során, az ítélet végrehajtásának felfüggesztése tárgyában nem határoz” a Budapest IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/11) hrsz.-ú közterületre, a Budapest 
IX., ker. Határ út – Üllői út metrófelszín területén található 32. számú 21 m2-es pavilonra szeszmentes 
pavilon működtetésére. 
 
A Fővárosi Bíróság 10. K. 31552/2002/4. sz. ítéletének felülvizsgálata 2003. február 20. napján 
befejeződött, melyről az Önkormányzat nem kapott értesítést és Heka Ádámné sem kérte a közterület 
használati megállapodás megkötését. Tartozása 2012. november óta halmozódik, előtte rendszeresen, 
késedelem nélkül fizette be a megállapított közterület – használati díjat minden hónapban. 
 
2013. február 28-án Heka Ádámné kérelmet adott be, melyben előadta, hogy a pavilon 2012. november 
óta zárva tartja, miután a játékgépeket elvitték tőlük. Pár hónapon belül újra szeretné kinyitni a pavilont, 
de addig is kérelmezi, hogy a Tisztelt Bizottság a Budapest IX. ker. Határ út – Üllői út. metrófelszín 
területén található pavilonután felhalmozott közterület-használati díjhátralékát 6 havi részletben 
fizethesse meg.A kérelem benyújtásakor az ügyfél által felhalmozott közterület – használati díj összege 
538.335,-Ft volt, mely azóta 831.336,-Ft-ra emelkedett. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (1) bek. 
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 kérelem ügyében. 
 

Budapest, 2013. április 29. 
dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Heka Ádámné 
(1182 Budapest Esze Tamás u. 7/a.) részére a Budapest IX., Határ út  – Üllői út metrófelszín területén 
álló 32. számú 21 m2-es pavilon után felhalmozott 861.336,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi 
egyenlő részletben (143.556,-Ft) történő megfizetését 

a) engedélyezi; 
b) nem engedélyezi. 
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