
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Budapest, XI. kerület Bikás park Vahot utca – Bártfai utca – Tétényi út által határolt területén 2017.                  
szeptember 30-án a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. „LITERIDE, Légy az             
őrangyalom” címmel közlekedésbiztonsági napot szervez. 
  
A programok 20.000 m2 nagyságú területen zajlanak, amelyen a látogatók minden programot            
díjmentesen vehetnek igénybe. 
A gyermekek közlekedésbiztonsági ismereteit bővítő szórakoztató vetélkedők és színpadi programok          
kerülnek megrendezésre, így szerelési gyorstalpaló átvizsgálással, közlekedésbiztonsági játékok és         
előadás, KRESZ park, ügyességi pálya és vetélkedő, láthatósági sátor, játékos vezetéstechnikai           
program fogyatékkal élők számára is.  
A színpadon mini koncertek, Dumaszínház, Fényszínház, Őrangyal táncprodukció lesz. 
  
A rendezvény közterület-használati díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015.           
(IV.29.) XI. ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete „B/3” pontja alapján –              
szórakoztató rendezvény II. kiemelt övezeti díjkategória 300,-Ft/m2/nap + 20.000,-Ft alapdíj          
megállapítása mellett. 
  
A Rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja alapján „nem kell közterület-használati díjat fizetni Újbuda               
Önkormányzata saját szervei, intézményei, 100%-os tulajdonában álló vállalkozásai általi nem          
gazdasági célú közterület-használatért.” A közterület használata tehát a 20.000 m2-re díjmentes.  
A rendezvény szervezését végző KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. azzal a             
kérelemmel fordul a T. Bizottsághoz, hogy a közterület-használati díj megfizetése alól           
méltányosságból mentesüljön a kereskedelmi tevékenységgel érintett területre is, mert az csak           
kiegészítő szolgáltatásként, 250 m2 lesz jelen, továbbá a KözPont Kft. és az Önkormányzat közötti              
szerződésben a közterület-használat, mint költség nem szerepel. 
  
A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági Bizottság             
javaslata alapján méltányosságból csökkenthető, különösen közfeladatot ellátó tevékenység        
figyelembe vételével. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. augusztus 28.  
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