
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. a Budapest, XI. kerület Vahot utca (3467/1)             
hrsz-ú I-II. parkoló 1.800 m2 nagyságú részén szombati napokon heti vásárt szervez.  
  
A Társaság a Budapest, XI. kerület Vahot utca (3467/2) hrsz-ú ingatlan 1.000 m2 nagyságú, a               
metró állomáshoz közelebb eső részén szombati napokon alkalmi bolhapiacot tart. 
  
Az Ügyvezető a Budapest, XI. kerület Tétényi út - Etele út - Vahot utca - Bikás park által                  
határolt (3467/1) hrsz-ú 26.400 m2 nagyságú közterület használatának engedélyezését kérte          
szombati napokra annak érdekében, hogy a közterület heti vásárral és bolhapiaccal nem            
érintett részén más kereskedelmi tevékenység ne történjen. 
  
A szombati napokon megrendezésre kerülő heti vásár és alkalmi bolhapiac esetében a            
közterület díjmentes használatát T. Bizottság 675/GB/2016. (X.19.) számú határozatában         
engedélyezte.  
A Budapest, XI. kerület Tétényi út - Etele út - Vahot utca - Bikás park által határolt (3467/1)                  
hrsz-ú, 26.400 m2 nagyságú közterület díjmentes használatára a közterületek használatáról és           
rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet (a továbbiakban: Közterület          
rendelet) 23. § (1) bekezdés h) pontja alapján van lehetőség. 
A Közterület 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. 
  
Jelenleg az Ügyvezető a Vahot utca I-II. parkoló vonatkozásában a közterület díjmentes            
használatának engedélyezését kéri a 2017. november 18. és 2018. november 17. közötti            
időszakban, a Vahot utcában megrendezésre kerülő alkalmi bolhapiac vonatkozásában pedig          
a 2017. december 28. és 2018. december 27. közötti időszakban. 
  
A közterület-használat díja a Közterület rendelet 2. számú melléklet „C/5” pont - heti vásár,              
II. kiemelt övezeti díjkategória alapján 300,-Ft/m2/nap lenne. 
  
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője azzal a kérelemmel fordul az            
Önkormányzathoz - tekintettel arra, hogy Újbuda Önkormányzata 100 %-os tulajdonában          
lévő társasága -, hogy a közterület-használati díj megfizetése alól méltányosságból          
mentesüljön.  
  
A Rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági             
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető. 
  
  
  



  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. október 26. 

  
  
 Tisztelettel: 
  

  
                                                                                Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

 jegyző megbízásából 
 Büki László igazgató 

  
  
  

 


