
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
A Sashegy, Brassó út (2629/5) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő, 6.000 m2 alapterületű           
kerékpáros szabadidő park üzemeltetését 2014. december 31. napjáig, közterület-használati         
engedély birtokában a Veres Ördögök Sportegyesület végezte. A Gazdasági Bizottság          
döntése alapján a használat díjmentes volt azzal a feltétellel, hogy a Sportegyesület            
együttműködött az Önkormányzattal a közterület fenntartásában, részt vállalt az illegális          
hulladéklerakások felderítésében és a nagytakarítási akciókban, kiadványaiban az        
Önkormányzatot támogatóként tüntette fel, versenyeken, rendezvényeken a kerület logóját         
viselte, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által szervezett sport rendezvényeken köteles volt            
bemutatót tartani. 
  
Az Egyesület feloszlását követően a park egy időre üzemeltető nélkül maradt, majd 2017.             
július 1. napjától a Gazdasági Bizottság az Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE részére              
biztosította a közterület díjmentes használatát a 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti              
időszakban azzal a feltétellel, hogy félévente szakmai beszámolót készít az Újbuda Sportjáért            
Nonprofit Kft felé.  
  
Jelenleg az Újbuda Superior Mountain Bike Sportegyesület azzal a kéréssel fordul           
Önkormányzatunkhoz, hogy a közterület hosszú távú, legalább három éves időtartamra          
történő használatát biztosítsa az Egyesület számára. 
  
Az Egyesület pozitív változásokat hajtott végre a területen az elmúlt évben. Részben            
önkormányzati támogatással, részben saját forrásból kialakított egy terepsportokra és hegyi          
kerékpárra szakosodott sportparkot. A felnőttek sportolása mellett 30-50 gyermek hegyi          
kerékpárral kapcsolatos technikai edzését, oktatását végzik hetente 2-3 alkalommal. 
  
A park további fejlesztéséhez és egész éves használatához, a beruházások megvalósításához           
az szükséges, hogy az Egyesület a közterületet az elkövetkező három évben zavartalanul            
használhassa és azon fejlesztéseket hajtson végre.  
  
Az Egyesület célja a park sármentesítése, hogy ezáltal egész évben a nagyközönség által             
látogatható legyen. A talaj feltöltés következtében a kerítésre háruló terhelés megoldása. A            
víz, villany, csatorna csatlakozás kiépítése. 
  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK számú rendelet (a             
továbbiakban: Közterület rendelet) 2. számú melléklete szabadidő parkra nem határoz meg           
díjtételt, az a „G” egyéb pont alá tartozik, amelynek összegére a Közterület rendelet 11. § (4)                
bekezdése alapján „a Gazdasági Bizottság tesz javaslatot, a használat és a használó            
körülményeinek, a hasonló tevékenységekre vonatkozó díjtételek, az időpont és időtartam          
figyelembevételével.” 



  
A Közterület rendelet 11. § (2) bekezdése szerint „a közterület-használathoz szükséges           
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat         
esetében a Képviselő-testület dönt”. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hosszú távú közterület-használat           
ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2018. május 3.  
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