
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2015. (IV. 29.)          
önkormányzati rendelete szabályozza a közterületek használatát és rendjét (a továbbiakban:          
Rendelet). 
  
I. 
A Rendelet 10. §-a alapján a benyújtott kérelem elbírálására 30 nap áll rendelkezésre, mely              
határidő a Gazdasági Bizottság vagy Képviselő-testület ülésének napirendre tűzésétől a          
döntés meghozataláig eltelt idővel meghosszabbodik. 
Indokolt az elbírálás idejét rövidebb, 15 napos határidőben megállapítani. 
  
  
II. 
A Rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja törlésre kerül. Az Újbuda Önkormányzata saját              
szervezetei, intézményei vagy 100%-os tulajdonában álló vállalkozásai közterület-használata        
esetén a közterület-használati díj mérséklését, elengedését a Rendelet 23. § (5) és (6)             
bekezdése fogja szabályozni. 
  
  
III. 
A Rendelet 23. § (5) bekezdése rendelkezik a Gazdasági Bizottság méltányossági jogköréről. 
A 23. § (5) bekezdése alapján: 
„A közterület-használati díj mértéke a Gazdasági Bizottság javaslata alapján méltányosságból 
csökkenthető, különösen az alábbi szempontok figyelembevétele mellett: 

a) a kérelmező szociális körülményei, 
b) a piaci körülmények, 
c) közfeladat ellátó tevékenységhez való kapcsolódás.” 

  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XCXVI. törvény (Nvt.) 11. § (13) bekezdése szerint 
„Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal 
való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából 
az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.” 
  
Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésére figyelemmel a Gazdasági Bizottság méltányossági jogköre            
akként módosul, hogy a Rendelet alapján megállapítandó közterület-használati díj 90 %-át           
elengedve annak összege maximum 10 %-ra mérsékelhető.  
  
IV. 
A Rendelet 23. §-a egy újabb (6) bekezdéssel egészül ki annak érdekében, hogy a              
közterület-használati díj csökkentése ne eredményezzen indokolatlan ingyenességet. 
  



„Térítésmentes közterület-használat csak jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása 
esetén biztosítható. „ 
  
V. 
A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a közterület-használati díjakat a közterület-használat          
célja és övezeti díjkategóriák szerint. Az F/1 pont túlságosan magas összegben határozza meg             
a továbbhasznosított gépjármű parkoló közterület-használati díját, amelynek összege        
fokozottan kiemelt övezetben 6.000,-Ft/m2/év + Áfa. Ezen összeget 10 %-ban javasoljuk           
meghatározni.  
  
VI. 
A Rendelet 4. melléklete tartalmazza a közterületek használatára vonatkozó kérelem          
formanyomtatványát. Az igénylő által benyújtandó dokumentumok jegyzéke egy újabb         
ponttal egészül ki: a közterület használatát igénylő társaság, szervezet átláthatóságát igazoló           
nyilatkozattal. A nyilatkozat igazolja, hogy az Önkormányzattal a közterület használatára          
szerződő fél a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. §-ában az átlátható szervezetekre            
vonatkozó feltételeknek megfelel.  
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Közterület rendelet és mellékleteinek módosításához           
hozzájárulni szíveskedjen.  
  
Budapest, 2019. március 8.  

  
  

Tisztelettel 
  

  
dr. Hoffmann Tamás 

  
  
  

 


