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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
A Vitamin Team Bt. (1213 Budapest Damjanich J. u. 183.) közterület használati engedélyt kapott 
2011.december 31. napjáig a Budapest IX. ker. Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca kereszteződésében álló 
19 m2-es pavilonra. Az érintett terület használatára 2012. január 01-től a Bt. nem rendelkezett 
engedéllyel, mert nem adta be kérelmét a hosszabbításra. 
2012. május 16-án helyszíni szemlét tartottak a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
munkatársai és megállapították, hogy a Vitamin Team Bt. közterület-használati hozzájárulás nélkül 
használja a területet. A Bt elismerte, hogy nem kért engedélyt, ezért jegyzőkönyvben nyilatkozott, hogy  
2012. január 1-től 2012. május 16-ig  terjedő időre kifizeti a közterület-használati díjat, mely 105.716,-Ft. 
A Vitamin Team Bt. az előírt díjat 2012. május 30-án befizette. 
A Pénzügyi Iroda 2012. június 29-én jelezte, hogy a jegyzőkönyvben a március havi díj  nem szerepel,  
ezért kérte annak megállapítását is. Ezt követően a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási 
Iroda - az akkor hatályban lévő, a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi 
Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996.(IV.26.) 
sz. rendelet 8.§ (2) bek. hivatkozással, mely kimondja: „Aki a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a 
hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használja vagy foglalja, a ténylegesen használt területre és 
időtartamra az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét köteles megfizetni” - 1.362.490,-Ft tízszeres 
közterület használati díj megfizetését írta elő a Kp/26256/2/2012/VI sz. határozatban. A Vitamin Team 
Bt. kérelmet nyújtott be az 1.362.490,-Ft közterület-használati díj elengedésére, melynek kiszabását 
jogtalannak tartja. Kérelmében leírta, hogy a 2012. május 16-án kelt jegyzőkönyvben elismerte, hogy 
nem kért engedélyt a közterület-használatra és vállalta az elmaradt díj befizetését. A jegyzőkönyvet az 
önkormányzat munkatársai is aláírták, melyben nem szerepelt, hogy büntetés is kerül megállapításra 
2012. január 1. és 2012. május 16. közötti időre. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 16.§ (6) bek. 
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 hivatkozott rendelet 17.§ (1) bek. értelmében: 
„A rendelet 13.§ (3) bekezdése alapján megállapított összeget a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság méltányosságból legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, valamint az 
így fennmaradó tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről dönthet, amennyiben a 
kötelezettnek nincs az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása és tárgyévben a 13. § (3) 
bekezdése szerinti összeg csak egyszer került megállapításra.” 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2013. április 30. 

dr. Bácskai János s.k. 
    polgármester  
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A. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Vitamin Team 
Bt. (1213 Budapest Damjanich J. u. 183.) részére a Budapest IX. ker. Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca 
kereszteződésében álló 19 m2-es pavilon után kiszabott 1.362.490,-Ft közterület használati díjtartozást 
elengedi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

 
B. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Vitamin Team 
Bt. (1213 Budapest Damjanich J. u. 183.) részére a Budapest IX. ker. Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca 
kereszteződésében álló 19 m2-es pavilon után kiszabott 1.362.490,-Ft közterület használati díjtartozást 
nem engedi el. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

 
C. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Vitamin Team 
Bt. (1213 Budapest Damjanich J. u. 183.) részére a Budapest IX. ker. Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca 
kereszteződésében álló 19 m2-es pavilon után kiszabott 1.362.490,-Ft közterület használati díjtartozást 
50 %-os mértékben csökkenti, 681.245,-Ft-ra.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


