
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete 

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

Korábbi rendelkezések: 
 

  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: 

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. 

 1. § A közterületek használatáról és      
rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK      
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.     
§-ában a „30” szövegrész helyébe a „15”       
szöveg lép. 

 
 
 

(5) 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. 

 2. § (1) A Rendelet 23. § (5) bekezdése         
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(5) A közterület-használati díj mértéke a      

Gazdasági Bizottság javaslata alapján    
méltányosságból csökkenthető a   
közterület-használati díj összegének   
maximum 10%-os mértékéig,   
különösen az alábbi szempontok    
figyelembevétele mellett: 
a) a kérelmező szociális körülményei, 
b) a piaci körülmények vagy 



 

  
 
 

c) közfeladat ellátó tevékenységhez    
való kapcsolódás. 

  

  (2) A Rendelet 23. §-a a következő (6)        
bekezdéssel egészül ki: 

  „(6) Térítésmentes közterület-használat   
csak jogszabályban meghatározott   
közfeladat ellátása esetén biztosítható.” 

  3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az        
1. melléklet lép. 

  4. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2.          
melléklet lép. 

 
 
 
(Nem kell közterület-használati díjat    
fizetni:) 

h) az Újbuda Önkormányzata saját     
szervezetei (pl. intézményei) vagy    
100%-os tulajdonában álló vállalkozásai    
általi nem gazdasági célú    
közterület-használatok esetében. 

 

 5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését        
követő napon lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 23. § (1)        

bekezdés h) pontja. 

 
 

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 

  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet (a            
továbbiakban: Rendelet) 10. §-ában meghatározott 30 napos ügyintézési határidő 15 napban           
kerül meghatározásra. 
  

A 2. §-hoz 
  
A Rendelet 23. § (5) bekezdése rendelkezik a Gazdasági Bizottság méltányossági jogköréről. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XCXVI. törvény 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.  
  
A Rendelet 23. §-a egy újabb, (6) bekezdéssel egészül ki, amely a Gazdasági Bizottság által               
alkalmazható méltányosság mértékét korlátozza a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XCXVI.           
törvény 11. § (13) bekezdése alapján. Díjmentesség csak közfeladat ellátása esetén           
biztosítható. 

A 3. §-hoz 
  

A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a közterület-használati díjakat a közterület-használat          
célja és övezeti díjkategóriák szerint. Az F/1 pont a továbbhasznosított gépjármű parkoló            
közterület-használati díját fokozottan kiemelt övezetben 6.000,-Ft/m2/év + Áfa összegben         
határozza meg. Ezen összeget 10 %-ban javasoljuk meghatározni.  
 

A 4. §-hoz 
  
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.  

  
Az 5. §-hoz 

  
Ez a § rendelkezik a módosító rendelet hatálybalépéséről, valamint arról, hogy a Rendelet 23.              
§ (1) bekezdés h) pontja hatályát veszti. 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.  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek         
használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK rendelet módosításának várható          
hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt              
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 

  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

 Nincsenek ilyen hatásai. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

 A rendelet alkalmazásának nincsen költségvetési hatása.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi       
következményei nincsenek.  
 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

A rendelet módosítása az adminisztratív terheket kis        
mértékben növeli.  
 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A rendelet módosítása a jogalkalmazás egyszerűsítését és        
gyorsítását teszi lehetővé.  

 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 
  
  
  
  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,       
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  

7. Egyéb információ 
  
  
  
  
  
  
  
  

 - 

  
  
 

 
 
 
 
 
 


