
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Sashegy, Brassó út (2629/5) hrsz-ú közterületen elhelyezkedő, 6.000 m2 alapterületű           
kerékpáros szabadidő park üzemeltetését 2014. december 31. napjáig, közterület-használati         
engedély birtokában a Veres Ördögök Sportegyesület végezte. A T. Gazdasági Bizottság           
263/GB/2012.(III.20.) számú határozata alapján a használat díjmentes volt azzal a feltétellel,           
hogy a Sportegyesület együttműködött az Önkormányzattal a közterület fenntartásában, részt          
vállalt az illegális hulladéklerakások felderítésében és a nagytakarítási akciókban, kiadványaiban          
az Önkormányzatot támogatóként tüntette fel, versenyeken, rendezvényeken a kerület logóját          
viselte, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által szervezett sport rendezvényeken köteles volt            
bemutatót tartani. 
  
Az Egyesület feloszlását követően a park üzemeltető nélkül maradt, ezért Vidovics Ákos            
közterület-használati kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz. 
Kérelmében előadja, hogy extrém sportokat kedvelő budapesti lakosként több éve látogatja a            
bike parkot. Annak fejlesztését, a felnőttek mellett a gyermekek számára is alkalmassá tételét             
tervezi, évente több rendezvény megszervezést is vállalja. 
Abban az esetben, ha Önkormányzatunk a terület díjmentes használatát biztosítja számára, a            
területet rendszeresen gondozná, fejlesztené, annak karbantartását elvégezné. 
  
Szintén ezen területre érkezett kérelem Önkormányzatunkhoz az Újbuda Mountain Bike és           
Szabadidő SE részéről. A 6.000 m2 nagyságú területen Mountain Bike utánpótlás képző            
központ és kerékpáros szabadidőpark megvalósítását tervezik. A közterület használatának két          
éves időtartamra történő engedélyezését kéri az Egyesület. 
Javasolható a közterület használatának engedélyezése egy év időtartamra, amely az Egyesület           
megfelelő tevékenysége esetén meghosszabbítható.  
  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015.(IV.29.) XI.ÖK számú rendelet (a           
továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szabadidő parkra nem határoz meg díjtételt, az a             
„G” egyéb pont alá tartozik, amelynek összegére a Közterület rendelet 11. § (4) bekezdése              
alapján „a Gazdasági Bizottság tesz javaslatot, a használat és a használó körülményeinek, a             
hasonló tevékenységekre vonatkozó díjtételek, az időpont és időtartam figyelembevételével.” 
  
A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági            
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető.  
  
Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. június 16.  
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