
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Kedvezményes 2010 Családi Kft. a Budapest, XI. kerület Fegyvernek utca - Vegyész utca              
sarkán álló 14 m2 alapterületű pavilonban vegyes kisboltot működtetett. 

  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet (a            
továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet C/1 - árusító pavilon III. egyéb övezeti díjkategória 
(3.000,-Ft/m2/hónap) – pontja alapján a pavilon közterület-használati díja a 2019. január 1. és             
2019. március 31. közötti időszakra 126.000,-Ft összegben került volna megállapításra. 
  
A T. Gazdasági Bizottság 24/GB/2019. (I.16.) számú határozatában a 3.000,-Ft/m2/hónap 
közterület-használati díjat 1.950,-Ft/m2/hónap összegre mérsékelte, így a       
közterület-használati díj 27.300,-Ft/hó, azaz mindösszesen 81.900,-Ft összegben került        
megállapításra.  
  
A 2019. március 31. napját követő időszakra a pavilon hasznosítására már nem volt             
lehetőség. A Közlekedési Osztály a tulajdonost felszólította, hogy a pavilont el kell bontania.             
A pavilon elbontását azonban a szomszédos pavilonokkal közös oldalfal akadályozza. 
  
Az ügyvezető, Szalay Gergely beadványában előadta, hogy az üzletüket 2019. március 31.            
napjáig üzemeltették, megkezdték az árukészlet leépítését, és visszamondták a szerződéseket          
a partnereikkel a területrendezési munkálatok és a pavilon felújítási program miatt. 
  
A pavilon tulajdonosa, Szalay Gergely azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy készen           
áll a pavilon elbontására, azonban az a szomszédos pavilonokkal való közös oldalfalak miatt             
nem megoldható. A pavilon csupán azokkal együtt bontható el, illetőleg építhető át, tehát a              
bontás tulajdonképpen lehetetlen, tekintettel arra, hogy a pavilonok közül a középső a            
Társaság üzlete. Előadta továbbá, hogy a vízvezeték is közös, így a vízellátás is megszűnne,              
ha elzárnák a közös vízcsapot. 
  
A Rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági             
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető, különösen a kérelmező szociális         
és piaci körülményei figyelembe vételével. 
  
Kérése, hogy az Önkormányzat a bontási kötelezettségtől, valamint a közterület-használati díj           
megfizetésétől méltányosságból szíveskedjen eltekinteni. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2019. május 07. 
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