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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A PizzaPane Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám alatt „PINK CADILLAC PIZZÉRIA” néven 2015. 
szeptember 9. napjáig vendéglátó-egységet üzemeltetett. A Kft.-vel a Ráday utca 19. szám előtti használaton 
kívüli buszmegálló és gyalogjárda, illetve a Ráday utca 22. szám előtti gyalogjárda területére vendéglátó 
kialakítása céljára megkötött közterület-használati megállapodás a VVKB 358/2015. (IX.09.) számú határozat 
alapján 2015. szeptember 9. napjával megszüntetésre került. 

A VVKB 358/2015. (IX.09.) számú határozat: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  
-a VVKB 114/2015. (III.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
PizzaPane Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. ker. Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 8 
m2-es, illetve az előtte és mellette lévő gyalogjárda 9 m2-es területére 2015. március 19. – 
2015. szeptember 9. közötti időszakra, vendéglátó terasz kihelyezése céljára a közterület-
használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban 
(01.01-05.31. és 09.01-12.31.) 4.508,-Ft/m²/hó, főszezonban (06.01-08.31.) 6.772,-Ft/m²/hó. 
-a VVKB 115/2015. (III.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
PizzaPane Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a 
Budapest IX. ker. Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda útpálya felőli oldalon 
lévő 14 m2-es területére a 2015. március 19. – 2015. szeptember 9. közötti időszakra, 
vendéglátó terasz kihelyezése céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a 
fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) 4.508,-
Ft/m²/hó, főszezonban (06.01-08.31.) 6.772,-Ft/m²/hó.” 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Pénzügyi Iroda kimutatása alapján a Pizza Pane Kft.-nek az 
Önkormányzattal szemben összesen 943.451,-Ft közterület-használati díjtartozása van, tekintettel arra, 
hogy a 2015. március 19. – 2015. szeptember 9. közötti időszakban a Kft. nem fizette rendszeresen a 
használati megállapodásban megállapított közterület-használati díjat. 

A Kft. részére Kp/14450-3/2015/XXX számon 2015. október 30-án fizetési felszólítás került kiküldésre, 
melyben felszólítottuk a Kft.-t, hogy a kézhezvételt követő 8 napon belül fizessék ki a felhalmozott 
közterület-használati díjtartozást. 

A Kft. a fizetési felszólítás kézhezvétele után, 2015. november 11-én részletfizetési kérelmet nyújtott be, 
melyben kérte, hogy a felhalmozott 943.451,-Ft közterület használati díjtartozást hat havi részletben 
egyenlíthesse ki. A kérelmében előadta, hogy a Kft. már nem folytat vendéglátó tevékenységet és jelenleg 
csökkentett alkalmazotti létszámmal tud működni, valamint lecsökkent a bevételi forrása is, mely miatt nem 
tudja egy összegben megfizetni a fennálló tartozását, ezért 6 havi részletfizetési lehetőséget kér.  
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról, és rendjéről 
szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés alapján: 

„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 részletfizetési kérelem ügyében! 

Budapest, 2015. november 30. 
 
 

 
   dr. Bácskai János s.k. 

polgármester  



 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy PizzaPane Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám 
előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 8 m2-es, illetve az előtte és mellette lévő gyalogjárda 9 
m2-es területére és a Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda útpálya felőli oldalon lévő 14 m2-
es területére a 2015. március 19. – 2015. szeptember 9. közötti időszakra vendéglátó-terasz kihelyezése után 
az Önkormányzattal szemben felhalmozott 943.451,-Ft közterület használati díjtartozás hat havi, 157.242,-Ft-
os részletekben történő megfizetését engedélyezi az alábbiak szerint: 

 az első részletet 2016. január 15-ig 

 az utolsó, hatodik havi részletet 2016. június 15-ig kell kiegyenlítenie a PizzaPane Kft.-nek oly módon, 
hogy a részleteket mindig az adott hó 15. napjáig fizeti meg. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 B./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a PizzaPane Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám 
előtti díszburkolatos használaton kívüli buszmegálló 8 m2-es, illetve az előtte és mellette lévő gyalogjárda 9 
m2-es területére és Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda útpálya felőli oldalon lévő 14 m2-es 
területére a 2015. március 19. – 2015. szeptember 9. közötti időszakra vendéglátó-terasz kihelyezése után az 
Önkormányzattal szemben felhalmozott 943.451,-Ft közterület használati díjtartozás hat havi részletfizetését 
nem engedélyezi, a Pizza Pane Kft. egyösszegben köteles megfizetni a tartozást. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


