
Előterjesztés 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Gazdasági Bizottságának 2019. szeptember 18. napján tartandó ülésére 
  
Tárgy: A Bp. XI. ker. Lépés utca 2. szám előtti (1856/4 hrsz-ú) közterület közterület-használati              
díjának megállapítása (Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft.)  
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás   Előkészítette: Gyulai Zsanett 
                       polgármester   Ellenőrizte: Kádi Gergely  
  
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
A Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft. azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy 2019. október           
1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Lépés utca 2. szám előtti                
(1856/4 hrsz-ú) közterület 430 m2 nagyságú részét időszakosan autószállító trélerekből történő le- és             
felpakolásra használni kívánja. 
  
A közterület-használati kérelem indoka, hogy az autószalonba érkező vendégek és látogatók           
elfoglalják a parkolóhelyeket, amellyel akadályozzák az időszakosan megjelenő autószállító         
trélerekről való le- és felpakolást. 
  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:             
Közterület rendelet) melléklete a fentiek szerinti díjtételt nem tartalmaz, így a Közterület rendelet 2.              
melléklet „G egyéb” pontjának figyelembevételével a Gazdasági Bizottság egyedi elbírálása alapján           
kerül a használat-használati díj meghatározásra. 
  
A közterület-használati díj a Közterület rendelet 2. melléklet „F/4” pont – gépjármű parkoló saját              
használatra díjszedés alá nem vont várakozási övezetben – III. egyéb övezeti díjkategória            
20.000,-Ft/férőhely/hónap+ÁFA figyelembevételével 1 évre 35 parkolóhely esetén 10.668.000,-Ft        
lenne. 
Az autószállító trélerek a közterületet az idő nagy részében nem használják, így aránytalanul magas              
összeget eredményezne a Közterület rendelet „F/4” pontja szerint meghatározni a          
közterület-használati díjat. 
  
A T. Bizottság javaslatára a Képviselő-testület 40/2019.(III.21.) XI.ÖK határozatában a Budapest XI.            
kerület, Dombóvári út (3924/4 hrsz-ú) közterület 534 m2 alapterületű részét parkoló üzemeltetése            
céljából használatba adta, bruttó 533.400,- Ft/év közterület-használati díj megfizetése mellett. 
  
A használat körülményeire, a hasonló tevékenységekre vonatkozó díjtétel, valamint az időpont és az             
időtartam figyelembe vételével javasolható a fenti döntés alapján 500.000,- Ft/év közterület-használati           
díj meghatározása. 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2019. szeptember 17.  
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 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester megbízásából: 
Büki László igazgató 


