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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER 

 
 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

 

 
Macovei Erzsébet vállalkozó (2151 Fót, Honvéd u. 30.) közterület-használati hozzájárulást kapott a Bp. Főv. 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38236/11) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX., 
Határ út – Üllői út csomópont metró felszíni területén álló 26. számú 22 m2-es – saját tulajdonában álló – 
pavilonra varroda működtetése céljából 2010. szeptember 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő 
időszakra. 
 
Macovei Erzsébet először 2009-ben nyújtott be 6 havi részletfizetés iránti kérelmet a felhalmozott közterület-
használati díjtartozása miatt, melyet a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság a KKKB 
205/2009. (IX.02.) számú határozatával engedélyezett. A kérelem benyújtásakor fennálló tartozása 273.891,-
Ft volt, és a KKKB a díjtartozás 6 havi, 45.649-Ft-os egyenlő részletetekben történő megfizetéséről döntött.  
 
Macovei Erzsébet 2010-ben második alkalommal nyújtott be 475.461,-Ft összegű díjtartozása rendezése 
érdekében részletfizetési kedvezmény iránti kérelmet, melyet  a Környezetvédelmi, Közterületi és 
Közbiztonsági Bizottság a KKKB 75/2010. (III.22.) számú határozatával engedélyezett és hozzájárult a 
díjtartozás 6 havi, egyenlő 79.243,-Ft-os részletetekben történő megfizetéséhez. Részletfizetési 
kötelezettségeinek Macovei Erzésbet nem tett eleget, tartozását nem rendezte. 
 
Macovei Erzsébet 2012. évében harmadik alkalommal is kérelmezte díjhátralékának (1.150.556,-Ft) 
részletekben történő megfizetését, a díjtartozás csökkentését, valamint a fizetendő közterület-használati díj 
mérséklését is. 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 284/2012.(VII.10.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy Macovei Erzsébet egyéni vállalkozó a felhalmozódott 1.150.556,-Ft közterület 
használati díjtartozás 6 havi, egyenlő (191.759,-Ft-os) részletekben történő megfizetését engedélyezte, 
továbbá a VVKB 285/2012.(VII.10.) számú határozatával engedélyezte a pavilon után fizetendő 5.127,-
Ft/m²/hó közterület-használati díj 20%-kal történő mérséklését 2012. július hónaptól.  
 
2013. januárban Macovei Erzsébet újabb kérelmet adott be, melyben előadta, hogy egészségi állapota 
megromlott egy családi tragédia miatt rossz az idegállapota, vérnyomása ingadozás, perifériás 
vénagyulladásos problémái vannak. A fizetőképes kereslet jelentős visszaesése miatt jövedelme nagy 
mértékben csökkent, nem tudja kitermelni a pavilon után fizetendő közterület-használati díjat sem. A pavilon 
jelenleg eladó vagy bérbeadó, mert  Macovei Erzsébet tartozása miatt nem tudja folytatni tevékenységét.  
 
Macovei Erzsébet kérelmezi a Budapest IX. ker. Határ út – Üllői úti csomópontban a Metró felszíni területén 
található 26. számú, 22 m2-es pavilon után felhalmozódott közterület-használati díjhátralékának (1.331.051,-
Ft) elengedését.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 16.§. (6) bekezdés a) pontja 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.” 

 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 
 
Budapest, 2013. január 23. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Macovei Erzsébet 
egyéni vállalkozó (2151 Fót, Honvéd u. 30.) részére a Budapest IX., Határ út – Üllői út metró felszínen 
található 26. számú, 22 m2-es pavilon után felhalmozódott 1.331.051,-Ft közterület-használati díjtartozást  
             a) elengedi 

b) nem engedi el 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


