
Előterjesztés 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 

Gazdasági Bizottságának 2019. szeptember 18. napján tartandó ülésére 
  

Tárgy: A Budapest XI. kerületében burgonyavásár több helyszínen, közterület-használati díj          
mérséklés (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.)  
   
Előterjesztő:  dr. Hoffmann Tamás   Előkészítette: Kluczer Zsuzsa 
 polgármester              Ellenőrizte: Kádi Gergely  
  
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. a XI. kerületben 7 helyszínen kedvezményes            
burgonyavásárt szervez és tervezi annak lebonyolítását. 
A kedvezményes burgonyavásár megrendezésére a 2019. szeptember 20. és szeptember 21.           
közötti időszakban kerül sor az alábbi helyszíneken:  

● a Fehérvári út 213. (Alberfalvi piac) melletti közterület 250 m2 nagyságú részén, 
● a Gazdagréti tér (Gazdagréti buszpályaudvar mellett) 250 m2 nagyságú részén, 
● a Schönherz kollégium mögötti parkoló 250 m2 nagyságú részén, 
● a Fehérvári út - Andor utca sarok (Homasita mögötti parkoló) 250 m2 nagyságú             

részén, 
● az Edömér utcai parkoló (parkszínpad előtti) 250 m2 nagyságú részén, 
● a Tétényi út 38. előtti park (Bikás parkkal szemben) 250 m2 nagyságú részén, 
● a Neszmélyi út 36. szám előtti közterület (Őrmezői Piac) 250 m2 nagyságú részén. 

  
A vásár célja, hogy a kerület lakossága kedvezményesen jusson télálló magyar burgonyához. 
  
A közterület-használat díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.)           
XI. ÖK számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. sz. melléklet „C/5” – vásár I.              
fokozottan kiemelt övezeti díjkategória alapján 500,-Ft/m2/nap, II. kiemelt övezeti         
díjkategória alapján 400,-Ft/m2/nap, valamint a III. egyéb övezeti díjkategória alapján 300           
Ft/m2/nap – pontjának figyelembevételével összesen 1.300.000,-Ft lenne.  
  
A burgonyavásár megszervezését a tavalyi évben is az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit            
Kft. végezte, T. Bizottság 575/GB/2018. (X.17.) számú határozatában a közterület díjmentes           
használatát engedélyezte a Társaság részére. 
  
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője azzal a kérelemmel fordul           
Önkormányzatunkhoz, hogy a 2019. évben a közterület-használati díj megfizetése alól          
méltányosságból mentesüljön a Társaság nonprofit jellegére tekintettel, mert a vásár          
megrendezése nem haszonszerzés céljából történik. 
  



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, 2019. szeptember 10.  
   
Tisztelettel:  

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester megbízásából: 
Büki László igazgató 

  

  

 


