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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

 
A GLOBAL T & T Kft.-vel (székhelye: 1196 Budapest, Fő u. 55.) - a VVKB 15/2013. (I.17.) és a VVKB 
99/2013. (III.06.) számú határozatok alapján - Kp/563/2013/VI., Kp/563-2/2013/VI., illetve 
Kp/563/3/2013/VI. számon közterület - használati megállapodásokat kötöttünk a Budapest, Főváros IX. 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest, IX. ker. 
Ráday utca 19. szám előtti használaton kívüli buszmegálló, az előtte és mellette lévő gyalogjárda, illetve 
a Ráday utca 22. szám előtti gyalogjárda területére vendéglátó-terasz kialakítása céljára 2013. március 
1. napjától - 2013. december 31. napjáig terjedő időszakra. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a GLOBAL T & T Kft. a havonta fizetendő közterület-
használati díjat nem fizette rendszeresen, így 2013. október 31-ig 490.028,-Ft közterület-használati 
díjtartozást halmozott fel. A Kft. tartozása a 2013. június, szeptember, illetve október havi díjak be nem 
fizetéséből származik. 

A Kft. 2013. november 13. napján a felhalmozott díjtartozás 6 havi részletekben történő megfizetését 
kérte. Beadott kérelmében előadta, hogy a gazdasági válság hatására a Ráday utca forgalma 
lecsökkent, mely miatt a GLOBAL T & T Kft. is anyagi nehézségekkel küzd, ezért kéri a 2013. október 
31-ig felhalmozott közterület-használati díjhátralék (490.028,-Ft) hat havi részletekben történő 
megfizetésének engedélyezését 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) bekezdés 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. november 13. 
 

                                              dr. Bácskai János s.k.  
                                                  polgármester 

 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a GLOBAL T & T 
Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Fő u. 55.) részére a felhalmozott 490.028,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 6 havi egyenlő (81.671,-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 GLOBAL T & T 
Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Fő u. 55.) részére a felhalmozott 490.028,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 6 havi egyenlő (81.671,-Ft-os) részletekben történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       
 


