
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Budapest XI. kerület, Bikás park Vahot utca – Bártfai utca – Tétényi út által határolt területén 2019.                  
szeptember 28. napján a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. az ORFK Országos              
Balesetmegelőzési Bizottsággal (OBB) közösen közlekedésbiztonsági napot szervez. A helyszín         
előkészítése 2019. szeptember 27. napján kezdődik és a bontás 2019. szeptember 29. napján fejeződik              
be. 
  
A programok 8.000 m2 nagyságú területen zajlanak, amelyen a látogatók minden programot            
díjmentesen vehetnek igénybe. A kereskedelmi tevékenység csak kiegészítő szolgáltatásként,         
maximum 500 m2-en lesz a programterületen. 
A kerületi gyerekek és családok kulturális, valamint a gyermekek közlekedésbiztonsági ismereteit           
szórakoztató vetélkedőkkel és díjmentes színpadi produkciókkal bővítő programok közül         
válogathatnak. 
A tavalyi évben ugyanitt megtartott rendezvény sikerének köszönhetően az OBB a Biztonság Hete             
rendezvénysorozat kiemelt záróeseményeként jelölte meg a programot. 
  
A rendezvény közterület-használati díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015.           
(IV.29.) XI. ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete „B/3” pontja alapján –              
szórakoztató rendezvény II. kiemelt övezeti díjkategória 300,-Ft/m2/nap + 20.000,-Ft alapdíj          
megállapítása mellett – 170.000,-Ft lenne. 
  
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 közterület használata tehát a 7.500 m2-re díjmentes.  
  
A rendezvény szervezését végző KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. azzal a             
kérelemmel fordul a T. Bizottsághoz, hogy a közterület-használati díj megfizetése alól           
méltányosságból mentesüljön a kereskedelmi tevékenységgel érintett területre is, mert az csak           
kiegészítő szolgáltatásként, 500 m2 lesz jelen, továbbá a KözPont Kft. és az Önkormányzat közötti              
szerződésben a közterület-használat, mint költség nem szerepel. 
  
A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági Bizottság             
javaslata alapján méltányosságból csökkenthető, különösen közfeladatot ellátó tevékenység        
figyelembevételével. 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2019. július 1.  
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