
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Budapest XI. kerület Torbágy utca és Frankhegy utca közötti parkolóban és a mellette              
elhelyezkedő zöldterületen kerül megrendezésre 2017. szeptember 23. napján a Helyi Értékek           
Napja Újbudán elnevezésű kulturális rendezvény, amelynek célja a hungarikumok,         
kiemelkedő nemzeti értékeink, helyi értékeink bemutatása (kulturális, gasztronómiai        
bemutató, kiállítás és vásár, színpadi produkciók). 
  
A rendezvény szervezését a Media Networking Kft. végzi. A helyszín kialakítása 2017.            
szeptember 22. napján kezdődik és a bontás szeptember 23-án fejeződik be. A programok             
1500 m2 fognak zajlani. 
  
A közterület-használat díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.)           
XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletének „B/1”- kulturális         
rendezvény, III. egyéb övezeti díjkategória 100,-Ft/m2/nap + 20.000,-Ft alapdíj - pontja           
alapján 2 napra 340.000,-Ft lenne. 
  
A Media Networking Kft. képviseletében Bolyáki Adrián ügyvezető a közterület-használati          
díj elengedését kéri Önkormányzatunktól. 
  
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, valamint közfeladatot ellátó tevékenysége esetén. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. augusztus 28.  
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