
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Hill Szolgáltató Kft. négy helyszínre nyújtott be közterület-használati kérelmet termelői           
eper- és primőr gyümölcs árusítás céljára, amely kérelmek közül három elutasításra került. 
  
A Budapest XI. kerület, Tétényi út – Bártfai utca sarkán álló Spar üzlettel szemben, a Bártfai                
utca sarkán, a közterület használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK rendelet (a             
továbbiakban: Közterület rendelet) 2. melléklet értelmében 10 m2 nagyságú közterületre          
vonatkozóan a közterület használatát Újbuda Önkormányzata a 2020. május 4. és 2020. július             
18. közötti időszakra napernyővel ellátott ideiglenes szerkezetről termelői eper- és primőr           
gyümölcs árusítása céljára engedélyezte. 
  
A Hill Szolgáltató Kft. közterület-használati díj méltányossági okból történő mérséklése iránt           
kérelmet nyújtott be a veszélyhelyzet okán. 
A 166/2020. (IV.24.) XI.ÖK számú Polgármesteri határozat tartalmaz rendelkezést a          
veszélyhelyzetre tekintettel a korlátozások idejére a Közterület rendelet „A” és „C”           
díjtételeire vonatkozóan, amennyiben a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm.           
rendelet közvetlenül érinti a közterületet használók tevékenységét. 
Az eper- és gyümölcsárusító tevékenység a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.)            
Korm. rendelet alapján nem került korlátozás alá, a veszélyhelyzet ideje alatt is folytatható             
volt a tevékenység, így ennek következtében egyedi elbírálás vált szükségessé a           
közterület-használati díj mérséklése ügyében. 
A fentiekre tekintettel a 228.125,-Ft közterület-használati díj a Polgármester Úr 449/2020.           
(V.29.) XI.ÖK Polgármesteri határozatával nem került mérséklésre. 
  
A Kft. eper árusító tevékenységét 2020. június 14. napján befejezte, ezért a 228.125,-Ft             
közterület-használati díjból 102.056,-Ft visszautalásra került. 
  
A Kft. 2020. május 4. és 2020. június 14. közötti időszakra a Közterület rendelet 2. melléklet                
„C/2” és „A/2” díjtételei alapján – minimálisan bérlendő terület: 10 m2, minimális időtartam:             
1 hónap – megfizetett 126.069,-Ft közterület-használat díjat. 
  
A Kft. ügyvezetője több kérdést is érintő beadványában a 2020. május 4. és június 14. közötti                
időszakra megállapított 126.069,-Ft közterület-használati díj méltányosságból történő       
mérséklését kéri ismételten. Ennek indoka, hogy a koronavírusos helyzet kialakulása miatti           
veszélyhelyzet kihirdetésével, továbbá ennek következtében a kijárási korlátozások        
elrendelésével a piaci körülmények negatív irányba változtak. Ezek hatására a vásárlóerőben           
jelentős vásárlólétszám csökkenést idézett elő.  
  
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel          
Magyarország egész területére 2020. március 11. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki. A           



kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel 2020. március 28. napjától a             
lakóhely, tartózkodási hely csak alapos indokkal volt elhagyható. 
A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Korm. rendelettel 2020. május           
18. napjától a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározott           
kijárási korlátozás megszűnt. A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet         
megszüntetésére 2020. június 18. napján került sor. 
  
A Kft. ugyanazon indokokra tekintettel ismételten kéri a közterület-használati díj          
méltányossági okból történő mérséklését. 
  
A Közterület rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a            
Gazdasági Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető, különösen a piaci         
körülmények figyelembevételével. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2020. augusztus 12.  
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