
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

 …/2021. (... …) önkormányzati rendelete  

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

módosításáról  

                 

                Korábbi rendelkezések: 

 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere – a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján – a Képviselő-testületnek 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében és a mozgóképről szóló 2004. 

évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazása alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

  1. § A közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 

következő 23/F. §-al egészül ki: 

„23/F (1) 2021. március 1. és 2021. 

december 31. közötti időszakra 

vonatkozóan a vendéglátó üzletek terasza 

és a vendéglátáshoz kapcsolódó egyéb 

eszközök után a vendéglátó terasz 

üzemeltetőjének nem kell megfizetnie a 

közterület-használati díj 10%-át 

meghaladó összeget.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület-

használat után a közterület-használónak a 

kérelmére a már befizetett díj időarányos 

részét vissza kell fizetni és az (1) 

bekezdés szerint kell megállapítani a 

díjat.” 



 

 

 

23/D. A Gazdasági Bizottság javaslata 

nélkül Újbuda Önkormányzata saját 

szervezetei (például intézményei) vagy 

100%-os tulajdonában álló vállalkozásai 

gazdasági célú közterület-használata 

esetében 1.000,- Ft/hó közterület-

használati díjat kell megállapítani. 

 2. § A Rendelet 23/D. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„23/D. A Gazdasági Bizottság javaslata 

nélkül Újbuda Önkormányzata saját 

szervezetei (például intézményei) vagy 

100%-os tulajdonában álló vállalkozásai 

gazdasági célú közterület-használata 

esetében alkalmanként 1.000,- Ft/hó 

közterület-használati díjat kell 

megállapítani. Amennyiben a 

közterület-használat időtartama nem 

éri el az 1 hónapot, úgy abban az 

esetben 1.000,- Ft közterület-

használati díjat kell megállapítani.” 

  3. § Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép 

hatályba. 

 

 

dr. László Imre 

 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indokolás 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 

a közterületek használatáról és rendjéről szóló  

28/2015. (IV.29.) XI.ÖK módosításáról szóló 

…/2021. (… …) önkormányzati rendeletéhez 

  

Az 1.§-hoz 

A koronavírus járvány okozta korlátozásokkal fokozottan érintett vendéglátó szektor terheinek 

csökkentése érdekében indokolt a rendelet módosítása akként, hogy 2021. március 1. - 2021. 

december 31. közötti időszakra vonatkozóan a vendéglátó üzletek terasza és a vendéglátáshoz 

kapcsolódó egyéb eszközök után fizetendő közterület-használati díj egységesen 10%-os 

összegben kerüljön megállapításra. 

A 2. §-hoz 

A rendelet módosításának szükségességét indokolja a szövegezés pontosítása. 

A 3. §-hoz 

A szakasz a hatálybelépésről rendelkezik. 



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 

A rendeletmódosítási várható társadalmi és gazdasági hatása a 

vendéglátó szektor terheinek csökkentésében valósul meg. 

2. A rendeletalkotás 

várható költségvetési 

hatásai 

 

  

A közterület-használati díjakból többletbevétel nem várható. 

3. A rendeletalkotás 

várható környezeti és 

egészségügyi 

következményei 

  

A rendeletmódosításnak nincsenek környezeti és egészségügyi 

következményei.   

4. A rendeletalkotás 

adminisztratív terheket 

befolyásoló várható 

hatásai 

  

A rendeletmódosításnak nincs az adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása. 



5. A rendelet 

megalkotásának 

szükségessége, a 

jogalkotás 

elmaradásának várható 

következményei 

A rendeletmódosítás elmaradásának várható következményei 

nincsenek. 

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 

  

- 

  

  

  

  

 

 

 
 

 


