
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Budapest            
100: Nyissunk a térre program keretében civil városi ünnepet szervez a 2018. május 5. és május 6.                 
közötti hétvégén, több helyszínen. 
A rendezvény célja, hogy felhívja a budapestiek figyelmét a körülöttük lévő város értékeire. 
  
A Bercsényi utca és az Allee közötti téren a használni tervezett közterület nagysága 45 m2 és 30                 
folyóméter. 
A Bercsényi kollégium építész hallgatóinak (Bercsényi fotókör) fotó kiállítása paravánokon lenne           
kihelyezve. Az Allee helyén volt egykori BEAC pálya 120 éves lenne. Ebből az alkalomból kiállított               
képek 20 folyóméteren kerülnek elhelyezésre. Emellett régi kollégisták által írt újságcikkeket,           
verseket jelenítenek meg. Rossz idő esetén a kiállítás az Allee és a kollégium épületében kap helyet. 
Emellett a téren körbevezetés, kvíz vetélkedő, zene és tánc, sport programok kerülnek megrendezésre. 
  
A Károli Gáspár tér 60 m2 nagyságú részén a következő programokat tervezik: a teret körülvevő               
kerítésen tértörténeti kiállítás, a gyerekeknek ugyanebben a témában interaktív társasjáték, akusztikus           
koncert, könyvcsere program és piknik.  
A programokhoz néhány szék és asztal kerül kihelyezésre. 
Minden program ingyenes, kereskedelmi tevékenység sem az Alapítvány, sem más részről nem            
történik. 
  
A Bercsényi utcai rendezvény közterület-használati díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló            
28/2015. (IV.29.) XI. ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet „B/3” pontja             
alapján – szórakoztató rendezvény I. fokozottan kiemelt övezeti díjkategória 400,-Ft/m2/nap, +           
20.000,-Ft alapdíj figyelembe vételével a 45 m2 + 30 m2 = 75 m2 nagyságú területre a 2018. május 5. -                    
május 6. közötti időszakra 80.000,-Ft.  
A Károli Gáspár tér közterület-használati díja a Rendelet 2. melléklet „B/3” pontja alapján –              
szórakoztató rendezvény III. egyéb övezeti díjkategória 200,-Ft/m2/nap, + 20.000,-Ft alapdíj          
figyelembe vételével a 60 m2 nagyságú területre a 2018. május 5. - május 6. közötti időszakra                
44.000,-Ft, összesen 124.000,-Ft.  
  
Az Alapítvány a Budapest 100 program kulturális jellegére tekintettel 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 közfeladatot ellátó tevékenység        
figyelembe vételével. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2018. április 12.  

  
  
  
Tisztelettel: 

  
 dr. Hoffmann Tamás 

 
 polgármester megbízásából 
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