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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A 2 H 2004 Kft. (székhelye: 1193, Budapest, Szövetség u. 17.) a Budapest IX. ker. Ráday utca 9. szám előtti 
gyalogjárda 3 m2-es területét 2013. májusában árubemutatás céljára jogosulatlanul igénybe vette, mely miatt 1 
hónapnak megfelelő ötszörös közterület-használati díjat megállapító döntés került megállapításra, melynek 
összege 115.380,-Ft.  

A Kp/19765/2/2013/VI. számú - jogosulatlan közterület használat jogkövetkezményét megállapító - döntés 
ellen a 2 H 2004 Kft. 2014. január 20-án felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben kérte a kiszabott ötszörös 
közterület-használati díj 2 részletben törtnő megfizetésének engedélyezését.  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Ferencvárosi Közterület - Felügyelet munkatársai 3 m2  -es 
jogosulatlan közterület használatról szóló jegyzőkönyve alapján került az emelt összegű közterület – 
használati díj megállapításra. 

A Kft. kérelmében előadta, hogy kéri a használati díj újbóli megállapítását, mivel az asztal ami kint volt az üzlet 
előtt, csak 2 m2 és nem 3 m2. Továbbá a cigaretta nélkül gyengén megy az üzlete és ezért nem tudja 
egyösszegben befizetni a kiszabott ötszörös emelt összegű közterület-használat díjat.  

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 13.§ (3) bekezdése szerint: 
„Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, a hozzájárulás 
nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj ötszörösének 
megfizetésére lehet kötelezni a használat időtartamára.” 

17.§ (2) bekezdése 
 
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság indokolt esetben kérelemre dönthet a 
közterület-használati díj maximum hat havi részletben történő megfizetésének engedélyezéséről.” 
 
17.§ (2) bekezdése 
„Amennyiben a kötelezettnek nincs az önkormányzat felé fennálló egyéb lejárt tartozása és tárgyévben a 13. § 
(3) bekezdése szerinti összeg csak egyszer került megállapításra, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság méltányosságból: 
a) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított összeget legfeljebb 50%-os mértékben csökkentheti  
b) a 13. § (3) bekezdés alapján megállapított teljes összeg 6 havi részletfizetésének engedélyezéséről 
dönthet. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2 H 2004 Kft. részére 2013-ban a 13.§ (3) bekezdés szerinti 
összeg egyszer került megállapításra és a Pénzügyi Iroda kimutatása alapján lejárt közterület-használati 
díjtartozása nincs. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 

Budapest, 2014. február 3. 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2 H 2004 Kft.  
(székhelye: 1193, Budapest, Szövetség u. 17.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Ráday utca 9. szám előtti 
gyalogjárda 3 m2 –es területére engedély nélküli árubemutatás után kiszabott 115.380,-Ft közterület használati 
díjtartozás 2 havi egyenlő (57.690,-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 a 2 H 2004 Kft.  
(székhelye: 1193, Budapest, Szövetség u. 17.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. ker. Ráday utca 9. szám előtti 
gyalogjárda 3 m2 –es területére engedély nélküli árubemutatás után kiszabott 115.380,-Ft közterület használati 
díjtartozás 2 havi egyenlő (57.690,-Ft-os) részletekben történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 


