
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2017. (... ...) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet 
módosításáról 

 
Korábbi rendelkezések: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nem kell közterület-használati   
hozzájárulás:) 

  
„g) politikai rendezvényekhez, kivéve az     
ehhez kapcsolódó kereskedelmi,   
vendéglátó- és reklámtevékenység   
végzését,” 

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében és a mozgóképről szóló 2004.      
évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében       
kapott felhatalmazás alapján, a    
Magyarország helyi önkormányzatairól   
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §       
(5) bekezdés 2. pontjában meghatározott     
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

  
  

1. § 
  
A közterületek használatáról és rendjéről     
szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet (a       
továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdés      
g) pontja helyébe a következő rendelkezés      
lép: 
  

(Nem kell közterület-használati   
hozzájárulás:) 
  
„g) állami és politikai rendezvényekhez,     
kivéve az ehhez kapcsolódó    
kereskedelmi, vendéglátó- és   
reklámtevékenység végzését,” 

  
2. § 

  
A Rendelet 20. §-a a következő (11)-(13)       
bekezdésekkel egészül ki: 



 

  
„(11) A fenyőfa-árusítás   
közterület-használatához legalább 15   
négyzetméternyi terület igénybevétele   
szükséges. 
  
(12) A fenyőfa-árusítás   
közterület-használati hozzájárulására  
irányuló kérelemhez csatolni szükséges: 
a) az árusítás eszközeinek,    
berendezéseinek, az árusítás kapcsán    
kihelyezni tervezett építményeknek,   
elhelyezni kívánt gépjárműveknek a    
felsorolását az ezeket feltüntető    
helyszínrajzzal együtt, 
b) az árusok számára biztosítandó     
illemhelyhasználatra vonatkozó  
nyilatkozatot és 
c) a közterület tisztántartására tervezett     
intézkedések felsorolását, valamint a    
települési hulladék elszállítására a    
közszolgáltatóval kötött szerződés   
másolatát. 
  
(13) A fenyőfa-árusításra vonatkozó    
közterület-használati hozzájárulás  
időtartama legfeljebb minden év    
december 5-e és december 24-e közötti      
időtartamra szólhat.” 

  
3. § 

  
A Rendelet 22. §-a a következő (11)       
bekezdéssel egészül ki: 
  

„(11) Amennyiben a kérelmezett    
közterület nem 100%-ban Újbuda    
Önkormányzatának tulajdona, akkor a    
fizetendő díj mértéke a tulajdonhányad     
arányában kerül megállapításra.” 

  
4. § 

  
A Rendelet  
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet és        
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet  
lép. 
 



 

 
 

5. § 
  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon       
lép hatályba és a hatálybalépését követő      
napon hatályát veszti. 

 
 
 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás                                        Vargáné dr. Kremzner 
Zsuzsanna 

polgármester jegyző 
  



 

Indokolás 
  

a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet 
módosításához 

  
Az 1. §-hoz 

  
Kiegészíti a közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető tevékenységek körét,        
biztosítva az állami rendezvények díjmentességét. 

  
A 2. §-hoz 

  
Speciális szabályokat vezet be a fenyőfa árusítás céljából történő közterület-használatokra. 

  
A 3. §-hoz 

  
Pontosítja a díjszámítás módját az önkormányzati résztulajdon esetére. 

  
A 4. §-hoz 

  
A Rendelet mellékleteit módosítja az övezeti besorolások és a díjak vonatkozásában. 

  
Az 5. §-hoz 

  
Ez a § rendelkezik a módosító rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről. 

 


