
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. által működtetett Gazdagréti Közösségi Ház             
szervezésében valósul meg 2018. június 22. napján a Gazdagréti Szentivánéj elnevezésű kulturális            
rendezvény. 
  
A rendezvény helyszíne a Közösségi Ház előtti, melletti és mögötti önkormányzati tulajdonú            
(1918/28) hrsz-ú közterület 300 m2 nagyságú része.  
  
A lakosság számára ingyenes kulturális rendezvény 1 db 6x3 m alapterületű sátor, 3 db asztal és 1 db                  
2 m átmérőjű szalonnasütésre alkalmas ideiglenes tűztér kialakításával valósul meg. A tűz oltása 2 db               
poroltó készülékkel és a Közösségi Házból kivezetett slaggal történik.  
  
A szerelés kezdete 2018. június 22. 12 óra, a bontás befejezése 2018. június 22. 24 óra. A résztvevők                   

várható száma 300 fő. 
  
A Közösségi Ház térítésmentesen biztosítja a szalonnasütéshez szükséges eszközöket, szalonnát,          
hagymát, kenyeret, a gyermekeknek a limonádét. 
A felnőttek részére limonádé és üdítő értékesítés történik egy 2 m2 nagyságú asztalról. 
  
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 298 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. 
  
Budapest, 2018. május 29.  

  
  
  
  
Tisztelettel: 
  

  
  

 dr. Hoffmann Tamás  
 polgármester megbízásából 

                                                                                                                      Büki László igazgató 
  
  
  
  
  
  
  
  

 


