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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A BÉ-SA Ellipszis Kft. (székhelye: 1095 Budapest Tompa Mihály utca 17/A. fszt.) Budapest IX. kerület Tompa 
utca 17/A. szám alatt „Ellipszis Kávézó” néven vendéglátó egységet üzemeltetett. A VVKB 229/2015. (V.20.) 
számú határozat alapján a Kft. a Budapest IX. kerület Tompa utca 17/a. szám előtti parkolósáv 12 m2-es 
területén üzemeltetett vendéglátó teraszt a 2015. május 21. – 2015. szeptember 30. közötti időszakban.  

A társaság a közterület-használati díjat nem fizette rendszeresen, így az Önkormányzattal szemben 297.888,-
Ft lejárt közterület-használati díjtartozást halmozott fel, amelyre hat havi részletfizetést kértek. A Bizottság a 
VVKB 376/2015. (IX.30.) sz. határozatával úgy döntött, hogy engedélyezi a Kft. részére a tartozás hat havi 
részletekben történő megfizetését. 

A Bizottság VVKB 376/2015. (IX.30.) számú határozata: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a BÉ-SA 
Ellipszis Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Tompa Mihály utca 17/A. fszt.) részére a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, Budapest 
IX. kerület Tompa utca 17/a. szám előtti parkolósáv 12 m2-es területére a 2015. május 21. – 2015. 
szeptember 30. közötti időszakra vendéglátó-terasz kihelyezése után az Önkormányzattal szemben 
felhalmozottt 297.888,-Ft közterület használati díjtartozás hat havi, 49.648,-Ft-os részletekben 
történő megfizetését engedélyezi az alábbiak szerint: 
-az első részletet 2015. október 20-ig 
-az utolsó, hatodik havi részletet 2015. március 20-ig kell kiegyenlítenie a BÉ-Sa Ellipszis Kft.-nek oly 
módon, hogy a részleteket mindig az adott hó 20. napjáig fizeti meg.” 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a BÉ-SA Ellipszis Kft. részére a Városüzemeltetési és Felújítási 
Iroda a Jogi Irodával egyeztetve elkészítette a hat havi részletfizetésre vonatkozó megállapodást, 
azonban a szerződés aláírásakor az ügyfél úgy döntött, hogy mégsem hat havi részletfizetést, hanem a 
297.888,-Ft közterület-használati díjtartozás teljes összegű elengedését kéri. 

Tekintettel arra, hogy a felhalmozott díjtartozás nem haladja meg az 500.000,-Ft-ot ezért a díjtartozás 
elengedése ügyében döntésre a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban 
Rendelet)16. § (6) bekezdése alapján Polgármester úr jogosult. Ahhoz, hogy a díjelengedési kérelem 
ügyében döntés születhessen szükség van a VVKB 376/2015. (IX.30.) számú határozat visszavonására. 

A Rendelet16. § (6) bekezdése: 

„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 fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a VVKB 376/2015. (IX.30.) számú határozatát visszavonni 
szíveskedjen.  

Budapest, 2015. november 3. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy VVKB 376/2015. (IX.30.) 
számú határozatát visszavonja.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 

 


