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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
Kónya Mária Judit (cím: 1091 Budapest, Egyetértés u. 1. 3. lph. 1/2.) a Budapest IX. kerület Egyetértés utca 1. 
szám előtti parkolót a JMD-799 forgalmi rendszámú Peugeot 206 típusú üzemképtelen gépjárműve tárolása 
céljára jogosulatlanul 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30. közötti időszakban igénybe vette, mely 
miatt ötszörös közterület-használati díjat megállapító döntés került megállapításra, melynek összege 56.390,-
Ft.  

A Kp/35560/2013/VI számú - jogosulatlan közterület használatot megállapító - döntés ellen Kónya Mária Judit 
2014. február 6-án felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyben kérte a kiszabott ötszörös közterület-használati 
díj csökkentését, és a részletfizetést.  

Kérelmében leírta, hogy azért parkolt üzemképtelen állapotban a járművel, mert magas jelzáloghitellel 
rendelkezik és nem tudta üzemeltetni az autót. A háztartásában két munkanélküli is van és a  nehéz anyagi 
helyzetére való tekintettel a járművet csak 2014. januárban tudta üzembe helyezni.  

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 
„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 Kónya Mária Judit részére 2013-ban a 13.§ (3) bekezdés szerinti 
összeg egyszer került megállapításra és a Pénzügyi Iroda kimutatása alapján az 56.390,-Ft emelt összegű 
ötszörös közterület-használati díjon felül, egyéb lejárt díjtartozása nincs.  

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében. 

Budapest, 2014. február 24. 
 
 dr. Bácskai János s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 

A) HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Kónya Mária Judit (cím: 
1091 Budapest, Egyetértés u. 1. 3. lph. 1/2.) részére, a Budapest IX. kerület Egyetértés utca 1. szám előtti 
parkolóban 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30. közötti időszakban engedély nélkül tárolt JMD-799 
forgalmi rendszámú Peugeot 206 típusú üzemképtelen gépjárműve után kiszabott 56.390,-Ft közterület 
használati díjtartozást 50 %-ban csökkenti 28.195,-Ft-ra, melyet egyösszegben köteles megfizetni.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
 



 
 
 
 

B) HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Kónya Mária Judit (cím: 
1091 Budapest, Egyetértés u. 1. 3. lph. 1/2.) részére, a Budapest IX. kerület Egyetértés utca 1. szám előtti 
parkolóban 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30. közötti időszakban engedély nélkül tárolt JMD-799 
forgalmi rendszámú Peugeot 206 típusú üzemképtelen gépjárműve után kiszabott 56.390,-Ft 6 havi egyenlő 
(9.398,-Ft) részletekben történő megfizetését engedélyezi.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
 
 

C) HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Kónya Mária Judit (cím: 
1091 Budapest, Egyetértés u. 1. 3. lph. 1/2.) részére, a Budapest IX. kerület Egyetértés utca 1. szám előtti 
parkolóban 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30. közötti időszakban engedély nélkül tárolt JMD-799 
forgalmi rendszámú Peugeot 206 típusú üzemképtelen gépjárműve után kiszabott 56.390,-Ft közterület 
használati díjtartozást nem csökkenti és nem engedélyezi a részletfizetést. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 


