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ELŐTERJESZTÉS 

a Polgármester részére 

 

 

 

Tárgy: Kérelem közterületen elhelyezkedő magánpavilon közterület-használati díj elengedése 

ügyében  

 

 

Előterjesztő: Czigler László 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Piros Judit 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

K. A. Lné kérelmet nyújtott be a Budapest, IV. kerület alatt elhelyezkedő magántulajdonú 

pavilonjára vonatkozóan, hogy a -2021.03.08-tól 2021.04.07-ig- tartó időszakban az 

önkormányzat mentesítse a közterület-használati díj megfizetése alól, tekintettel arra, hogy ezen 

időszak alatt a járványügyi helyzet miatt zárva volt.  

 

 

Helyszín:1043 Budapest, pavilonsor 

Használt terület: 16 m2 

Közterület-használat időtartama: 2003. január 01. - visszavonásig 

Közterület-használati díj: 20.480.-Ft./hó. 

 

 

A kérelmező virágüzletként működteti a magántulajdonú pavilont. A covid-19 vírus-

veszélyhelyzet következtében pavilonját be kellett zárnia a fent megjelölt időszakra, amely jelen-

tős bevételkiesést jelentett számára. 

 

 

A pavilon továbbra is virágüzletként működik, mely tevékenységét K. A. Lné tovább szeretné 

folytatni, ami az egyetlen bevételi forrása.  

A kérelmező a közterület-használati díjat minden hónapban fizeti, tartozása nincs. 

 

 

Tekintettel arra, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésének felhatalmazása alapján 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja, kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy döntsön a közterület-

használati díj elengedéséről.  
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Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a 

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskörében - meghozott ……/2021. (…..) 

határozata a közterület-használati díj elengedése ügyében.  

  

 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, 

valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés 

rendelkezése alapján - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva - 

úgy dönt, hogy K. A. Lné kérelmét részben hagyja jóvá a 2021.03.08-tól 2021.04.07-ig tartó 

időszakra és a közterület-használati díj 50%-os mérséklését engedélyezi. 

 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Budapest, 2021. április 28. 

 

 

 

Czigler László 

 

 

 

 

  

 
Készítette: 

- Tóth Edina közterület-használati ügyintéző 

- Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekintető 


