
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest XI. kerület, Rétköz utca 45/B szám alatti üzlethelyiségben a Helllo Vino Kft. Bor               
és Delikát üzletet működtet. A Rétköz utca 45/B és Rétköz utca 47/C szám közötti              
közterületen vendéglátó-ipari teraszt alakított ki. 
  
A Társaság a terasz működtetése céljából a közterület használatának engedélyezését és a            
közterület-használati díj mérséklését, valamint annak 2 havi egyenlő részletben történő          
megfizetését kéri az Önkormányzattól. 
  
A Gazdasági Bizottság többször, utolsó alkalommal a 86/GB/2020. (II.26.) számú          
határozatában a 2020. március 1. és 2020. március 31. közötti időszakban a közterület 5 m2               
nagyságú részére megállapítandó 37.500,-Ft közterület-használati díjat 18.750,-Ft mértékűre        
mérsékelte. A Polgármester Úr a 176/2020. (IV.30.) XI.ÖK Polgármesteri határozattal 2020.           
április 1. és 2020. december 31. közötti időszakra a közterület 5 m2 nagyságú részére              
megállapítandó 337.500,-Ft közterület használati díjat 168.750,-Ft mértékű mérsékelte. 
2020. május 18. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra a Helllo Vino Kft. további 10 m2                
nagyságú területre nyújtott be közterület-használati kérelmet, amely vonatkozásában a 2020.          
évi LVIII. törvény szerint nem kellett közterület-használati díjat fizetnie. 
  
A közterület-használat díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.)            
XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Közterület rendelet) 2. melléklet „A/5 pont” – üzlet elé             
történő kitelepülés, terasz – II. kiemelt övezeti díjkategória (7.500,-Ft/m2/hónap) alapján az 
10 m2 nagyságú területre 2020. szeptember 1. és 2020. október 31. közötti időszakra             
150.000,-Ft. 
  
A Kft. képviseletében Iványi Mónika Bianka azzal a kérelemmel fordul az           
Önkormányzathoz, hogy a közterület-használati díjat mérsékelni szíveskedjen a jelenlegi         
bizonytalan járványügyi- és ebből adódó szabályozási helyzet, valamint a tavaszi, szintén a            
pandémia okán bekövetkezett korlátozások és a terasz bezárása miatti jelentős bevételkiesés           
miatt. 
  
A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági            
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető, különösen a kérelmező szociális         
és piaci körülményei figyelembe vételével. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2020. szeptember 2. 
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