
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Buda-Hold Kft. a tavalyi évben nagy sikerrel szervezte meg Újbudai Húsvéti Vígasságok             
elnevezéssel a Bikás park területén a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó fesztivált. 
  
Ebből kiindulva a Buda-Hold Kft. ügyvezetője, Kiss-Leizer Gábor azzal kereste meg           
Önkormányzatunkat, hogy a Budapest XI. kerület, Bikás park (3467/1) hrsz.-ú ingatlan           
területén a 2019. évben több rendezvényt szeretne tartani. 
  
Újbudai Húsvéti Vigasságokat a 2019. április 20. – április 22. közötti időszakban 1.000 m2              
alapterületen, 
Újbudai Sörpiknik elnevezéssel a 2019. május 10. – május 12. közötti időszakban 1.124 m2              
alapterületen, 
Pünkösdi Vigasságokat a 2019. június 7. – június 10. közötti időszakban 1.124 m2             
alapterületen, 
Újbudai Bluesfesztivált a 2019. augusztus 23. – augusztus 25. közötti időszakban 1.124 m2             
alapterületen, 
és Szürkemarha Vigadalomra kerülne sor a 2019. szeptember 20. – szeptember 22. között  
1.124 m2 alapterületen. 
  
A Bikás parkban a helyszín kialakítása a rendezvény előtt 2 - 3 nappal kezdődik. Az               
eszközök elbontása 1 napot vesz igénybe.  
Amennyiben a közterület vagy a zöld felület sérülne annak helyreállítását a Buda-Hold Kft.             
vállalja. 
  
A közterület-használat díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015.(IV.29.)          
XI.ÖK számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet B/3 pont (szórakoztató           
rendezvény II. kiemelt övezeti díjkategória) alapján 300,-Ft/m2/nap + 20.000,-Ft. 
  
A Rendelet 23. § (1) bekezdés h) pontja alapján „nem kell közterület-használati díjat fizetni              
Újbuda Önkormányzata saját szervei, intézményei, 100%-os tulajdonában álló vállalkozásai         
általi nem gazdasági célú közterület-használatért.” 
A Társaságnak tehát nem kell közterület-használati díjat fizetnie a helyszín építésének és            
bontásának idejére.  
  
  
Az ügyvezetője a rendezvények idejére a közterület-használati díj méltányosságból történő          
elengedését vagy mérséklését kéri tekintettel arra, hogy a Társaság Újbuda Önkormányzata           
100%-os tulajdonában lévő társasága. 
  
A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági            
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető. 



  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni           
szíveskedjen. 
  
Budapest, 2019. március 12.  

  
  

 Tisztelettel:  
  

 dr. Hoffmann Tamás 
       polgármester 

megbízásából 
 Büki László igazgató 

  
  

 


