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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
 
A N.E.S Design Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 49.) kérelmére - a VVKB 81/2013. (II.28.) számú 
határozat alapján - Kp/864-3/2013/VI. számon közterület - használati megállapodást kötöttünk a Budapest 
Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest, IX. 
kerület Ráday utca 49. szám előtti gyalogjárda 4, illetve 20 m2-es területére vonatkozóan vendéglátó-terasz 
kialakítása céljára a 2013. március 15. – 2013. szeptember 30. közötti időszakra. 
 
A N.E.S. Design Kft. a havonta fizetendő közterület-használati díjat (108.032,-Ft) nem fizette rendszeresen, 
így 606.088,-Ft közterület-használati díjtartozást halmozott fel. A Kft. tartozása a 2013. május, június, július, 
augusztus és szeptember havi díjak be nem fizetéséből származik. 

A Kft. 2013. december 4. napján a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva a felhalmozott közterület-használati 
díjtartozás 20 havi részletekben történő megfizetését kérte. A Kft.-t levélben értesítettük, hogy a hatályos 
rendelet értelmében csak maximum hat havi részletfizetés engedélyezésére van lehetőség. 

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 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. január 13. 
 

                                              dr. Bácskai János s.k. 
                                                  polgármester 

 
 
 

A./ HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a N.E.S. Design Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 49.) részére a felhalmozott 606.088,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 6 havi egyenlő (101.015,-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 N.E.S. Design Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 49.) részére a felhalmozott 606.088,-Ft közterület-használati 
díjtartozás 6 havi egyenlő (101.051,-Ft-os) részletekben történő megfizetését nem engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 15 nap       
 


