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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A HoReCo Kft.-vel (VERANDA ÉTTEREM) (székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 9.) - a VVKB 
187/2013. (V.15.) és a VVKB 224/2013. (VII.04.) számú határozatok alapján - Kp/16567/2013/VI. és 
Kp/18883/1/2013/VI. és Kp/18883-2/2013/VI.  számokon közterület - használati megállapodásokat 
kötöttünk a Budapest, Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37551) és 
(37450) hrsz-ú közterületekre, a Budapest, IX. ker. Vendel utca 9. szám előtti útpálya 13 m2-es , illetve 
a Ferenc téren lévő Dunához közelebbi pavilon előtti gyalogjárda 25 m2-es területére vendéglátó-terasz 
kialakítása céljára 2013. évre vonatkozóan. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a HoReCo Kft. a havonta fizetendő közterület-használati díjat 
nem fizette rendszeresen, így összesen 319.981,-Ft közterület-használati díjtartozást halmozott fel.  

A Kft. 2013. október 21. napján a felhalmozott díjtartozás 12 havi részletekben történő megfizetésének 
engedélyezését kérte. A kérelméhez indokolást nem csatolt, ezért hiánypótlásra szólítottuk fel a Kft.-t, 
mely kötelezettségét többszöri felhívás ellenére csak 2014. február 25-én teljesítette. 

A HoReCo Kft. kérelmében előadta, hogy a Ferenc téri pavilon forgalma 80 %-kal esett vissza a Tompa 
utcában az utóbbi években sorra megnyíló vendéglátó-egységek miatt. A Kft. a 2012-es, illetve 2013-as 
évben már nem tudta kitermelni a költségeket. A közterület-használati díjon kívül a Kft.-nek a pavilon 
éjszakai őrzéséért is fizetnie kellett. A gazdasági válság hatására a Vendel utcai étterem bérleti díját 
sem tudják kifizetni, illetve több beszállítónak is tartoznak. A Kft. leírta, hogy egy összegben nem tudja 
kifizetni a tartozását, de 12-15 hónap alatt ki tudnák egyenlíteni. A Kft. kéri, hogy a Tisztelt Bizottság 
döntésénél vegye figyelembe, hogy kedvezőtlen elbírálás esetén a cég működését biztosan meg kell 
szüntetni, ami 13 fő alkalmazott munkaviszonyának azonnali megszűnését eredményezi.  

A Kft.-t levélben tájékoztattuk, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet (továbbiakban Rendelet) 
értelmében maximum hat havi részletfizetés engedélyezésére van lehetőség. 

Rendelet 17.§ (1) bekezdés értelmében: 
„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 elbírálása ügyében. 

Budapest, 2014. február 25. 
 

                                              dr. Bácskai János s.k. 
                                                  polgármester 

 
A./ HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HoReCo Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 9.) részére a felhalmozott 319.981,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 6 havi egyenlő (53.330,-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 HoReCo Kft. 
(székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 9.) részére a felhalmozott 319.981,-Ft közterület-használati 
díjtartozás részletekben történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       


