
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. által működtetett Gazdagréti Közösségi Ház             
szervezésében valósul meg a 2018. június 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban a Gazdagréti               
Amfiteátrumi mesék és a Gazdagréti Amfiteátrumi akusztikus esték rendezvénysorozat. 
  
A Gazdagréti Amfiteátrumi mesék minden hónap utolsó hetének keddjén, a Gazdagréti Akusztikus            
esték minden héten csütörtöki napon kerül megrendezésre 17 és 22 óra között a Gazdagréti Közösségi               
Ház előtti és körüli közterület 180 m2 nagyságú részén. 
  
Az Önkormányzattal megkötött közművelődési megállapodás alapján megszervezésre kerülő        
ingyenes kulturális rendezvény az épített körszínpadon hangtechnikai berendezések, valamint 1 db           
asztal elhelyezésével valósul meg. 
A szerelési munkálatok kezdete minden rendezvénynapon 17.00 óra, bontás este 21.00 órától 22.00             
óráig. A résztvevők várható száma 100 fő. 
  
Az Amfiteátrumi mesék alatt a felnőttek részére limonádé és üdítő értékesítés történik. A gyermekek              
részére ingyenesen limonádét osztanak. 
Az Amfiteátrumi akusztikus esték alatt a felnőttek részére bor, limonádé és üdítő értékesítés történik.              
A gyermekek ingyenesen juthatnak limonádéhoz. 
Az értékesítés a Közösségi Ház előtt egy 2 m2 nagyságú asztalról történik, amelybe külső              
kereskedelmi céget nem vonnak be. 
  
A közterület-használat díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK            
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet B/1 – kulturális rendezvény III. egyéb övezeti             
díjkategória 100,-Ft/m2/nap + 20.000,-Ft alapdíj – pontjának figyelembe vételével 2 m2 nagyságú,            
kereskedelmi tevékenységgel érintett területre 20.200,-Ft. 
  
Nem kell közterület-használati díjat fizetni a Rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja alapján „ az                
Újbuda Önkormányzata saját szervezetei (pl. intézményei) vagy 100%-os tulajdonában álló          
vállalkozásai általi nem gazdasági célú közterület-használatok esetében”. A közterület használata          
tehát a 178 m2-re díjmentes.  
  
A Társaság ügyvezetője, Antal Nikolett azzal a kéréssel fordul Önkormányzatunkhoz, hogy a            
közterület-használati díj megfizetésétől tekintsen el arra figyelemmel, hogy a KözPont Újbudai           
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Társasága. A             
programok a lakosság számára ingyenesek, kereskedelmi tevékenység csak kiegészítő szolgáltatásként          
2 m2 nagyságú területen lesz jelen a rendezvényen.  
  
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. 
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