
Tisztelt Polgármester Úr! 

A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015.(IV.29.) XI.ÖK rendelet (a          
továbbiakban: Közterület rendelet) 22. § (7) bekezdésének rendelkezése alapján „a következő           
év január 1-jétől érvényes közterület-használati díjak mértékéről a mindenkori infláció          
figyelembevételével a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt         
legkésőbb a tárgyév december havi ülésén”. 

Fenti rendelkezés figyelembe vételével a Képviselő-testület 213/2019. (XII.19.) XI.ÖK         
határozatában a Közterület rendelet 2. számú, a közterület-használati díjakat tartalmazó          
mellékletét felülvizsgálta és az abban foglalt díjak mértékét nem módosította, azonban a            
Közterület rendelet teljes körű felülvizsgálatáról rendelkezett, amelynek határideje 2020.         
május 31. napja. 

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében a kijárási korlátozásról szóló          
71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:  
„Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez             
az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.” 
Ezen rendelkezés következtében az üzletek, pavilonok, vendéglátó-ipari teraszok nem, vagy          
csak korlátozott ideig tarthatnak nyitva. 

A közterületeken működő pavilonok, vendéglátó-ipari teraszok üzemeltetői nagy számban         
fordultak Önkormányzatunkhoz a megállapított közterület-használati díjak mérséklése       
érdekében. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 166/2020. (IV.24.)          
XI.ÖK Polgármesteri határozat a kijárási korlátozással érintett közterület-használati díjak         
mérsékléséről döntött. 

Ezen okból, továbbá a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt a Közterület rendelet            
teljes körű felülvizsgálata nem valósulhatott meg, tekintettel arra, hogy a          
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi           
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat            
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a Gazdasági          
Bizottság, valamint a Képviselő-testület nem ülésezhet. 
A Közterület rendelet átfogó felülvizsgálata azonban indokolja a Gazdasági Bizottság és           
Képviselő-testület általi megvitatást és megtárgyalást. 

A Közterület rendelet már hivatkozott 22. § (7) bekezdése alapján a következő év január              
1-jétől érvényes közterület-használati díjak mértékéről a Képviselő-testület dönt legkésőbb a          
tárgyév december havi ülésén. 

Fenti rendelkezések alapján a Képviselő-testület 213/2019. (XII.19.) XI.ÖK határozatában         
foglalt, a rendelet felülvizsgálatára vonatkozó határidő 2020. december 31. napjára történő           
módosítása indokolt. 

Kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy a Közterület rendelet teljes körű felülvizsgálata            
tárgyában hozott döntést határidő tekintetében módosítani szíveskedjen. 

Budapest, 2020. április 29. 

Tisztelettel  

Hintsch György  


