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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 
Hős Vivien (1188, Budapest, Lajos u. 2/b.) kérelmére a Kp/11024/3/2012/VI számú közterület-használati 
megállapodást kötött a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(38236/66) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. ker. Pöttyös utca – Ifjúmunkás utca sarkán álló 3. számú 19 m2 
alapterületű pavilonra zöldség-gyümölcs árusítás céljára 2013. január 1. napjától - 2013. december 31. napjáig 
terjedő időszakra. 
 
A Hős Vivien által havonta fizetendő közterület–használati díj: 31.160,-Ft. Az elmúlt 5 hónap folyamán Hős 
Vivien fizetési kötelezettségének nem tett eleget, 207.526,-Ft közterület-használati díjtartozást halmozott fel. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Hős Vivien 2013. szeptember 16–án beadott kérelmében előadta, 
hogy a gyenge forgalom miatt üzletmenetét csökkentenie kellett, ezért a felhalmozott közterület–használati 
díjat egy összegben nem tudja kifizetni. 
 
A pavilonra felhalmozott közterület-használati díj hátralékának (207.526,-Ft) 6 havi részletekben történő 
megfizetését kérelmezi a Tisztelt Bizottságtól. 
 
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) 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 elbírálása ügyében. 
 
Budapest, 2013. szeptember 24. 
 

                                              dr. Bácskai János s.k.  
                                                  polgármester 

 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Hős Vivien (1188 
Budapest, Lajos u. 2/b.) részére a felhalmozott 207.526,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő 
(34.588,-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 Hős Vivien (1188 
Budapest, Lajos u. 2/b.) részére a felhalmozott 207.526,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő 
(34.588,-Ft-os) részletekben történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       


