
 
 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
  
A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület a 2017. és 2018. évben a kerület              
két pontján, a Bikás park és a Kőrösy József utca – Váli utca sarkán erdélyi társzekérről                
könyveket értékesített az olvasási mozgalom terjesztése érdekében. 
T. Bizottság határozatában a közterület díjmentes használatát engedélyezte. 
  
Jelenleg a Könyvmentők – Könyvszolgálat Kulturális Egyesület elnöke, Veress Katalin azzal           
kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az olvasási mozgalom alapítóiként szeretnék átvenni          
ezt a tevékenységet.  
Jelenleg Budapesten 4, vidéken (Veszprém, Szekszárd, Székesfehérvár, Győr, Szolnok) 5          
szekér működik. Augusztusban Szatmárnémetiben, októberben Marosvásárhelyen nyílt meg        
az első két határon túli, kétnyelvű könyves pont óriási sikerrel. A következő könyves szekér              
felállítását Nagyváradra tervezik. 
Az Egyesület küldetésének lényege, hogy a könyvek bevételét újabb vidéki és határon túli             
szekerek felépítésére és működtetésére fordítják.  
  
A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület szándéka a Kárpát-medencében élő emberek         
minőségi könyvekkel történő ellátása 300,-Ft-os egységáron. Ezáltal a diákok, a kis           
jövedelműek és a határon túl élők is hozzájuthatnak színvonalas kötetekhez. 
Másodlagos cél a könyvek megmentése, harmadik feladatnak tekintik a könyvkiadók által           
elhanyagolt írók felkarolását. 
  
A helyszín a továbbiakban is a Bikás park metró megálló melletti területe, és a Kőrösy József                
utca - Váli utca találkozásánál az Allee bevásárlóközpont bejáratához közeli terület. 
  
Az Egyesület elnöke a közterület díjmentes használatának engedélyezését kéri a 2019. január            
1. és 2019. december 31. közötti időszakra Önkormányzatunktól. A használni kívánt terület            
helyszínenként 24-24 m2 lenne. 
  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI. ÖK számú rendelet (a             
továbbiakban: Rendelet) könyvterjesztésre vonatkozó díjtételt nem határoz meg, ezért annak          
közterület-használati díja a Rendelet 2. számú melléklet G - „közterület-használat egyéb           
célra” - pontjának figyelembevételével egyedi elbírálás alapján kerül megállapításra. 
  
  
  
  
  



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 az ügyben döntését meghozni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2018. november 8.  
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