
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Összefogás Újbudáért Egyesület azzal a kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy          
a Budapest XI. kerület, Fraknó u. 6-10. szám előtti, (3302/39) helyrajzi számú közterület 450              
m2 nagyságú részén Önkormányzati beruházásban megvalósított Fraknó Közösségi Kertet         
működtetni szeretné. Ennek keretében vállalva a fenntartással, karbantartással, felújítással         
járó feladatokat és költségeket. Mindehhez a közterület hosszú távú használatának          
engedélyezését kéri. 
  
Az Egyesület már több közösségi kertet működtet Újbuda területén. A pozitív tapasztalatok            
és visszajelzések alapján a Fraknó utca és környékének lakói is jelezték igényüket egy             
közösségi kert létrehozására, amelyben a lakók által bérelt parcellákon haszon- és           
dísznövényeket kívánnak termeszteni saját felhasználás céljából. 
  
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet (a            
továbbiakban: 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”. 
  
A Közterület rendelet 2. melléklet „D/2” pontja alapján – kertszerű használat III. egyéb             
díjkategória 300,-Ft/m2/év figyelembevételével – a közterület-használat díja 135.000,- Ft/év         
lenne. 
  
A Fővárosi Bíróság az Egyesületet, annak nyilvántartásba vétele során közhasznú          
szervezetté minősítette, amelynek célja 

-    újbudaiak életminőségének javítása, 
- újbudai gyermekek szellemi, erkölcsi, érzelmi és testi nevelésének támogatása,          

segítése, 
- újbudaiak képviselete, különös tekintettel az egészséges életmód és szemlélet          

előmozdítására, támogatására. 
  
Az Összefogás Újbudáért Egyesület alapszabálya szerint az Egyesület feladata többek között: 

„Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c)               
bekezdése alapján 
3. szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység) 
10. a településfejlesztési tevékenység.” 
  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján „Nemzeti              
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való         
ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az          
ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.” 



  
Az Egyesület képviselője azzal a kérelemmel fordul Önkormányzatunkhoz, hogy a          
közterületet térítésmentesen vehessék igénybe. 
  
A Rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági             
Bizottság javaslata alapján méltányosságból csökkenthető. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest XI. kerület, Fraknó            
utca 6-10. szám előtti, (3302/39) helyrajzi számú közterületen kialakított Fraknó Közösségi           
Kert hosszú távú közterület-használata ügyében döntését meghozni szíveskedjen. 
  
 
Budapest, 2019. május 16.   
  
  
  

dr. Hoffmann Tamás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


